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Avokätinen hallituk-
semme jakaa almuja 
SOTE-järjestöille jär-

jestöjen omasta tukirahastosta. 
On tämä aivan käsittämätöntä, 
kuinka aina yhä kauemmas 
päättäjämme ajautuvat järjestö-
jen toiminnasta. Järjestöt ovat 
jo vuosia olleet turvaverkko 
monelle heikoimmassa asemas-
sa oleville, mutta nyt tuota tuki-
verkkoa ollaan vetämässä pois. 

Mihin on kadonnut luottamus 
ja oikeudenmukaisuus?
Veikkauksen, Raha-automaat-

tiyhdistyksen ja Finntoton yh-
distymisvaiheessa pelisäännöt ja 
rahanjako tehtiin hyvin selväksi 
ja tämän hyväksyivät kaikki 
aina silloista kansliapäällikköä 
Päivi Nergiä myöden. SOTE-
järjestöjen asemaa pidettiin 
tuolloin vielä tärkeänä osana 
toimivaa yhteiskuntaa, mutta 
nyt näitä tehtyjä sopimuksia 
on rikottu valtion puolelta use-
amman kerran. Yhdistymisen 
tärkein pykälä oli, että yhti-
öiden tuotot käytetään juuri 
samalla tavalla, kun ne olisi 
käytetty ilman yhdistymistäkin. 
Tämä sopimuksen pykälä oli 
yksi tärkeimmistä kohdista ja 
moni SOTE-järjestö suhtautui 
tuolloin sopimukseen silti hy-
vin kriittisesti. Kriittinen suh-
tautuminen on osoittautunut 
täysin oikeaksi huoleksi, sillä 
sopimusta on sittemmin rikottu 
monilta osin. 

SOTE-järjestöjen rahoitus 
on siis sumuinen ja varmasti 
melkoisessa myllerryksessä: 
Veikkauksen tuottojen alenemi-
nen, pelihaittojen torjuminen, 
rahoituksen rajaukset, SOTE-
uudistus, kolmannen sektorin 
asema…

Luin lehdistä, 
kuinka hallitus 
kertoi pitäneensä 
huolta heikoim-
massa olevista ja 
jakoi rahaa järjes-
töille omasta budje-
tistaan. Tämän tie-
don haluan korjata. 
SOTE-järjestöille 
hymyillen annettu 
raha oli järjestöjen 
omaa rahaa. Jär-
jestöillä on ollut 
Raha-automaattiyhdistyksestä 
saatu perintö, jolla on muukin 
tarkoitus, kun vain köllötellä 
tilillä. 

Tuolla rahalla on työllistetty 
yli 1000 nuorta ja osatyökykyis-
tä töihin ja osaksi yhteiskuntaa. 
Perintörahalla oli myös tarkoi-
tus pitää huoli siitä, että järjestöt 
selviävät SOTE-uudistuksesta. 
Nyt tuo raha on sitten syöty 
hallituksen päätöksellä, kos-
ka budjetista ei rahaa meille 
järjestöille ollut. Rahaa löytyi 
kyllä monelle muulle, kuten 
kulttuurille ja urheilulle, joille 
Veikkaustuottojen alaneminen 
korvattiin täysimääräisenä val-
tion budjettivaroista. Se siitä 
tasapuolisuudesta. 

Muutoksen tuulia
STEA ei enää ensi vuonna 

rahoita julkisia kuntoutus- ja 
sopeutumispalveluja paikkaavia 
järjestöjen palveluja. Tai aina-
kaan niistä ei enää saa käyttää 
samoja nimiä. Ensimmäinen 
tiedossa oleva seuraus tällä 
muutoksella on se, ettei jär-
jestöjen kursseille osallistuville 
enää korvata matkakuluja tai 
myönnetä kuntoutuspäivä-
rahaa Kelasta. Mitä muuta, 
se ratkeaa vasta, kun saamme 

avustuspäätökset ja mahdolliset 
reunaehdot.

Polioliitto on jättänyt 
STEA:lle avustushakemuk-
sen, jossa se on hakenut rahoi-
tusta kolmelle laitosjaksolle, 
14 avokurssiryhmälle ja verk-
kokuntoutukselle. Joulukuun 
lopussa sitten saadaan viimeis-
tään vastaus.

Ei pelkkää synkkyyttä
Jottei tämä nyt menisi pelkäk-

si synkistelyksi, niin on tähän 
syksyyn mahtunut paljon hy-
vääkin. Kohtaamistapahtumia 
on pystytty taas käynnistämään, 
ensimmäinen poliokurssi Ro-
kualla on saatu onnellisesti 
maaliin, avokurssitapaamiset eri 
puolilla maata ovat alkaneet ja 
verkkoonkin on luvassa uutta 
aineistoa esimerkiksi tuolijoo-
gaa.

Järjestöjen keväältä syksyyn 
siirretyt vuosikokoukset on 
pidetty ja uutta on suunnitel-
missa kaikesta huolimatta. Vain 
Ouluun suunniteltu syystapah-
tuma jouduttiin perumaan. 
Pienemmissä ryhmissä tapaa-
miset on helpompi turvallisesti 
järjestää.

Kevään eristämistoimenpi-
teet ja uuden virussairauden 
uhka koskivat meitä kaikkia. 

Heitä, joilla jo lap-
suudesta kokemus-
ta eristämisestä, se 
koski syvimmin. 
Toivottavasti po-
liojärjestöt ja niissä 
toimivat ihmiset – 
niin palkatut kuin 
vapaaehtoisetkin – 
pystyivät edes hiu-
kan pehmentämään 
tilannetta. Ainakin 
olemme neuvonta-
palveluihin saaneet 

ennätysmäärän yhteydenottoja 
ja saatu palaute antaa uskoa sii-
hen, että työllämme on merki-
tystä myös ja ehkäpä erityisesti 
kriisiaikoina.

Rokotteella on merkitystä
4.10.2020 vietetään kansain-

välistä poliopäivää. Luvassa ai-
nakin webinaari, jossa johtavat 
virusasiantuntijat keskustelevat 
viruksista ja tietysti erityisesti 
polioviruksesta. Lisätietoja 
nettisivuilta ja tästä Polioleh-
destä. Teemme keskustelusta 
myös yhteenvedon seuraavaan 
Poliolehteen. 

Polioviruksen hävittämiskam-
panjassa ollaan loppumetreil-
lä. Koronaviruksen suhteen 
olemme vasta alkumetreillä. 
Toimiva rokote vasta odottaa 
valmistumistaan. Poliorokot-
teen teho ja turvallisuus on jo 
vuosikymmenten ajan tullut 
osoitetuksi.

Nyt meidän täytyy vain jak-
saa sinnitellä. Osallistutaan 
tapahtumiin vain, jos olemme 
terveitä ja muistetaan etäisyys. 
Mutta näin me ehkä voimme 
pitää korona-viruksen aisoissa.

Hyvää syksyä.

Birgitta Oksa

päätoimittaja

Miksi ei voi luottaa?
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Kansainvälisen  
poliopäivän  webinaari 
24.10.2020 klo 12.00: 
Virusperäiset sairaudet ja erityisesti polio

Alansa huippuasiantuntijat 
Jukka Lumio, Olli Vapalahti 
ja Merja Roivainen kertovat 
ja keskustelevat Sakari Kar-
jalaisen johdolla aikamme 
virusperäisistä sairauksista. 
Pääpaino on polion hävittä-
misessä maapallolta.

Linkki webinaariin löytyy 
Polioliiton sivuilta   
www.polioliitto.com. 

Seminaari järjestetään ko-
ronavirustilanteen takia netin 
kautta.

Tervetuloa mukaan  Tervetuloa mukaan  
kuuntelemaan.kuuntelemaan.

Rotarypiiri 1420

Suomen Polioliitto ry

End Polio Now Gaala
Rotaryt käynnistivät 1980-luvun lopussa rokotukset Rotaryt käynnistivät 1980-luvun lopussa rokotukset 
polion hävittämiseksi maailmasta. Maailman Ter-polion hävittämiseksi maailmasta. Maailman Ter-
veysjärjestö WHO ja Bill ja Melinda Gatesin säätiö veysjärjestö WHO ja Bill ja Melinda Gatesin säätiö 
ovat kumppaneita tässä työssä. Rotarit ovat olleet ovat kumppaneita tässä työssä. Rotarit ovat olleet 
merkittävin yksittäinen rahoittaja polionvastaisessa merkittävin yksittäinen rahoittaja polionvastaisessa 
työssä. työssä. 

Tänä vuonna poliorokotuksiin perustettua organi-
saatiota on hyödynnetty myös koronatartuntojen 
hillitsemisessä vaikeissa olosuhteissa. Kun olemme 

saaneet polion hävitetyksi maailmasta, yhdenkään lapsen ei 
enää tarvitse kuolla tai vammautua eliniäkseen poliohalva-
uksen vuoksi.

Kampanjansa tukemiseksi Rotarypiiri 1420 järjestää nyt 
toisen End Polio Now -Gaalan, jonka yhteydessä kerätyt 
lahjoitukset menevät lyhentämättöminä projektimme hy-
väksi. Ja Gatesin säätiö lisää vielä pottiin vastinrahoituksena 
1,5-kertaisen summan.

Gaala järjestetään 24.10.2020 klo 18 alkaen Scandic 
Park hotellissa Helsingissä. Illalliskortin hinta 95 €/hlö.  
Ilmoittautumiset  https://www.lyyti.fi/reg/End_Po-
lio_Now_Gaala_8052
Kutsumme sinut mitä lämpimimmin  Kutsumme sinut mitä lämpimimmin  
End Polio Now -Gaalaan!End Polio Now -Gaalaan!

Rotarypiiri 1420

Korona-aikaa on nyt 
kestetty noin kuusi 
kuukautta. Edelleen 

maan hallituksen motto on yli 
70-v olkaa kotona ja kestäkää. 
Välillä näyttää valoisammalta ja 
sitten taasen synkkenee.

Asiantuntijat antavat edelleen 
ohjeita, että ajatelkaa positii-
visesti.  Siihen olen pyrkinyt 
ja etsinyt itselleni jotain uutta 
tekemistä.

Nyt olen saanut siivoushom-
mat jo kohdalleen.  Enää kak-
situhatta luvun materiaalit ja 
paperit ovat tallessa. Luultavas-
ti… Nyt aloitetaan palaaminen 
arkipäivään, jo senkin takia, 
että olemme uskaltaneet kesän 
aikana käydä jo neljässä lasten 
tapahtumassa vierailemassa.

❖ ❖ ❖

Maan hallitus ilmoitti juuri, 
että he ovat saaneet lausun-
topyynnöt takaisin uudesta 
sote-suunnitelmastaan, joka on 
laajuudeltaan noin 1200 sivua.      

Ennakkotiedot sote-suun-
nitelmasta eivät ole kovin 
valoisia. Ei henkilötasolta eikä 
järjestötaholla.

Henkilötasolla tulevat ns. 
maakuntamallit. Näyttäisi 
siltä, että ns. laajempia maa-
kunta keskuksia tulee noin 15 
ja noin 5 ns. ruuhkasuomen 
aluekeskuksia.

Tämä tarkoittanee sitä, että 
soten hallinto siirtyy sadan 
kilometrin päähän. Siellä var-
maan tiedetään ja osataan sanoa 
paremmin kaikki mitä minä 
tarvitsen. Onkohan näin? 

Sinne joudutaan lähettämään 
kaikki pyynnöt tarpeistani.  Sitä 
kutsutaan hienosti hallinnon 

keskittämiseksi.  Se toiminta 
tuo maan hallituksen mukaan 
voimakkaammat hartiat.  

Hallitus lupaa asiakasmak-
sulakiin lisää maksuttomia 
sosiaali- ja terveyspalveluita, 
maksukattoon on luvattu ai-
empaa enemmän palveluja, 
pitkäaikaisen asumisen (luul-
tavasti palvelutalot) maksuista 
säädetään jatkossa laissa ja asi-
akkaiden oikeusturvaa vahvis-
tetaan.  Tämä kaikki on tietysti 
hyvä, jos tämä vain toteutuisi.

Kaikki hyvä tietenkin maksaa 
ja sen tulemme maksamaan 
valtionverona ja maakunta-
verona.  Olen ymmärtänyt, 
että tulevan sote-lain mukaan 
palvelujen tuottajana on ensi-
sijaisesti yhteiskunta. Yritysten, 
yksityispalveluiden sekä jär-
jestöjen palveluiden osuus on 
vain täydentävä. Tulevaisuus 
lähtee siitä että, palvelut tulee 
tuottamaan ikäryhmässä 0 - 65 
vuotta Kela ja siitä vanhemmat 
kunnat.    

Aikoinaan sosiaalipuolen jär-
jestöt nimenomaan perustettiin 
turvaamaan ja kehittämään yh-
dessä yhteiskunnan palveluita.  
Tämä tarkoittaa käytännössä 
sitä, että järjestöjen sosiaalipuo-

len palvelut poistuvat ja saman 
tien myös rahoitus.  Maan halli-
tuksen perusteluina on, että yh-
teiskunta hoitaa kaiken muun 
ilman järjestöjenkin apua.

❖ ❖ ❖

Jälleen tuli maan hallituk-
sen tiukka ohje.  Käyttäkää 
maskeja liikkuessanne kodin 
ulkopuolella. Olemme päät-
täneet vaimon kanssa, että 
pidämme ainakin toistaiseksi 
maskeja kodin ulkopuolella 
liikkuessamme.

Toinen, ikävämpi vaihtoehto 
on, että emme liikkuisi missään.  
Sekään ei oikein ihastuta.

❖ ❖ ❖

Lastenlasten koiraperhe voi 
hyvin. Sitä en jaksa ymmärrä, 
että millä ne jaksavat juosta ja 
haukkua kymmenenkin tuntia 
ulkona keskenään, äitikoira ja 
lapsi koira. Onneksi on kesä ja 
olosuhteet hyvät, meille kaikille.

Edelleen toivotan teille, ja kai-
kille läheisillenne: aurinkoista ja 
koronavapaata elämää.

Jussi

http://www.polioliitto.com
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Tuusulan asuntomessut -
esteettömiä ratkaisuja etsimässä
Huikea Villa Mikael
Tuusulan Rykmentin-Tuusulan Rykmentin-
puistoon on rakennettu puistoon on rakennettu 
uusi asuinalue, ja syksyn uusi asuinalue, ja syksyn 
asuntomessuilla oli tarjolla asuntomessuilla oli tarjolla 
suuren yleisön tutustu-suuren yleisön tutustu-
mista varten yhteensä mista varten yhteensä 
33 messukotia. Syy miksi 33 messukotia. Syy miksi 
me Poliolehden toimi-me Poliolehden toimi-
tuksesta asuntomessuille tuksesta asuntomessuille 
suuntasimme, oli sinne suuntasimme, oli sinne 
rakennettu täysin yksilölli-rakennettu täysin yksilölli-
sesti suunniteltu, esteetön sesti suunniteltu, esteetön 
omakotitalo: Villa Mikael.omakotitalo: Villa Mikael.

Hengitysilmaa myöten 
huomioitu

Miltä kuulostaisi 
viimeistä yksityis-
kohtaakin myöten 

mietitty ja suunniteltu täysin es-
teetön koti? Kodin sisäänkäynti 
toimii isoilla liukuovilla, talon 
lattia on rakennettu samaan 
tasoon pihan kanssa, käytävät 
ovat riittävän leveitä sähköpyö-
rätuolille, kaikki keittiön tasot 
liikkuivat sähköisesti, etäoh-
jautuvat kaihtimet jne. Kodin 
ylellisen ilmeen kruunaavat 
kuntoutusstudio, atriumpiha, 

grillikeittiö, ulkotakka, pore-
allas ja upea sauna. 

Tämä koti kuuluu ansioi-
tuneelle tanssija ja muusikko 
Mikael Turtiaiselle. Mikael 
loukkaantui vakavasti liiken-
neonnettomuudessa vuonna 
2008 ja vaipui koomaan, josta 
vain yksi prosentti herää. Mi-

kael heräsi, ja me pääsimme 
Tuusulaan katsomaan hänen 
uutta upeaa kotiaan, jonka oli 
rakentanut Honkarakenne. 
Kaikki Mikaelin kodissa on 
suunniteltu juuri häntä ja hä-
nen avustajakoiraansa Kingiä 
varten. Villa Mikaelin viereen 
on rakennettu myös toinen 

upea omakotitalo, joka kantaa 
nimeä Villa Sanni. Villa Sanni 
omakotitalossa asuu Mikaelin 
henkilökohtainen avustaja 
Sanni perheineen.

Villa Mikaelissa on Honka 
rakenteen tekemä Frame-
rakenne. Onnettomuuden 
takia Mikaelilla on vain puolet 

keuhkokapasiteetista käytössä, 
ja nyt kodissa on Honka Frame 
- pilaripalkkirakenne, joka pi-
tää sisäilman mahdollisimman 
puhtaana. Villa Mikaelin seini-
en ja katon rakennusmateriaali-
na on käytetty antibakteerisinta 
rakennusmateriaalia eli mäntyä.

Yksilölliset ratkaisut 
Mikään lehtijuttuhan ei ole 

mitään ilman kritiikkiä, joten 
nyt on sen aika. Villa Mikael on 
rakennettu siis täysin Mikaelin 
tarpeisiin, joten koti on jo niin 
yksilöllinen, että se ei palvele 
täysin esimerkiksi manuaa-
lipyörätuolilla kelaavaa. Lat-
tiaratkaisu Villa Mikaelissa on 
hieman epätasainen kivilattia 
ja tämä ei sovellu manuaali-

Asuntomessuilta voi löytää hyviä ideoita omaan asumiseensa.

Moneen asuntomessujen kohteeseen oli rakennettu ramp-
peja ja luiskoja, joita pitkin pääsi kätevästi liikkumaan.

Osa rakennetuista rampeista oli jyrkkiä, joten manuaalisella 
pyörätuolilla liikkuvalle apu oli tarpeen!

Villa Mikaelissa keittiön kaikki tasot ja kaapit liikkuivat 
sähköavusteisesti. Honka rakenteen edustaja näytti,  
kuinka keittiö oli suunniteltu ja toteutettu.

Vaatehuone oli iso ja siellä kaikki oli myös suunniteltu  
viimeistä piirtoa myöden Mikaelia varten. (yläkuva)
Villa Mikael ja Villa Sanni muodostavat yhdessä ulkoat-
riumin. Atriumista löytyvät kesäkeittiö ja ruokaa odottaville 
takka sekä lepotuolit. (alakuva)

Villa Mikaelin sauna on saanut tumman ilmeen, mikä näytti 
hyvälle! Saunan tekninen ratkaisu mahdollistaa hyvät löylyt, 
vaikka saunassa on matalat lauteet. (yläkuva)
Vessa on suunniteltu myös täysin Mikaelia varten. Mikael on 
itse suunnitellut paljon käytettäviä sistusmateriaaleja. (alakuva)
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tuolille. Mitään mukulakiveä 
lattia ei ole, mutta manuaali-
tuolin pienet eturenkaat eivät 
pitäneet edes tuosta pienestä 
tärinästä. Kysymyksiä herättivät 
myös isot sähköiset liukuovet: 
kuinka ne toimivat talvella. 
Tästä sähköisten ovien toi-
mivuudesta talvella olisi kiva 
saada tietoa, mutta toistaiseksi 
voimme vain arvuutella. 

Moni meidän kanssamme 
samaan aikaan Villa Mikaelia 
ihaillut puhui, kuinka hienosti 
vammaisille rakennetaan heille 
sopivia asuntoja. Teki mieli 
korjata mielikuvaa, mutta sil-
le olisi pitänyt perustaa oma 
messupiste alueelta. Suurin osa 

Ulkona tuulee ja puiden Ulkona tuulee ja puiden 
oksat tanssivat villisti luo-oksat tanssivat villisti luo-
vuttaen lehtensä vasten-vuttaen lehtensä vasten-
tahtoisesti, kuin peläten tahtoisesti, kuin peläten 
katkeamista. Tuulen kohis-katkeamista. Tuulen kohis-
tessa on hyvä kerrata mitä tessa on hyvä kerrata mitä 
puoleen vuoteen on mah-puoleen vuoteen on mah-
tunut. Ulkona liikkumisen tunut. Ulkona liikkumisen 
pelkoa, eristäytymistä, pelkoa, eristäytymistä, 
kieltoja, suojausta, rajoi-kieltoja, suojausta, rajoi-
tusta, rajoitusten purkua ja tusta, rajoitusten purkua ja 
kiristämistä. kiristämistä. 

Postitiivisesti ajatellen 
mennyt aika on sisäl-
tänyt paljon vaihto-

ehtoisia tapoja toimia, pitkiä 
lämpimiä puheluita, uusien 
yhteydenottotapojen ja laittei-
den opettelua sekä omatoimista 
viihdykettä.

Kaiken tämän myrskyisältä 
tuntuneen ajan jälkeen on 
ollut ihanaa käynnistää syksyn 
avokuntoutukset, verkkokun-
toutukset, vertaistoiminta ja 
kehittyvä sekä monipuolistuva 
videotarjonta nettisivuille.

Avokuntoutuksissa on unoh-
dettu tietokoneet ja kohdattu 
ihmiset vähän väljemmissä 
tiloissa, mutta tiiviissä tunnel-
massa. Tietoa on jaettu kes-
kustellen, kokemuksia jakaen 
ja yhteisiä kysymyksiä kysyen. 
Vertaistuki on ollut avokun-
toutuksien tärkein osa. Se, että 
voimme tavata toisiamme sel-

laisina kuin olemme. Ymmär-
täen toinen toisiamme.

Jenni on pitänyt meidät vet-
reänä jumpalla, peleillä, leikeillä 
ja saanut meidät myös rentou-
tumaan, kun siihen on ollut 
tarvetta. Iloinen keskustelupö-
rinä on ollut avokuntoutuksien 
ihanin ja lämpöisin anti, josta 
jokainen osallistuja voi olla 
ylpeä. Yhteinen tekeminen 
on lievittänyt yksinäisyyttä ja 
ahdistusta.

Videot netissä ovat olleet 
keskusteluaiheena ja monet 
ovat pitäneet uudesta mah-
dollisuudesta kokeilla itselleen 
sopivalla ajalla niin tietoiskuja 
kuin jumppaakin.

Vertaisohjaajat ovat kunnos-
tautuneet, kukin omien voima-
varojensa mukaan. Yhdessä on 
mietitty mitä kaikkea yhdistyk-
sessä on ja mitä voisi olla, yh-
dessä tehdä. Alueilla on paljon 
toimintaa, jonka näkyväksi 
tekeminen ja vahvistaminen 
olisi rahoittajallemme mieleen.

Nyt mietintämyssyt kootaan 
yhteen ja tehdään toiminnasta 
juuri teidän ja meidän näköis-
tämme. Kaikki ideat vastaan-
otetaan innolla. Me olemme 
olemassa ja ketään ei jätetä.

Teksti: Marja Räsänen

Kuva: Jenni Pihkola

Ketään ei 
jätetä!

Koronasta alkoi kuulua Koronasta alkoi kuulua 
varoituksia jo helmikuussa, varoituksia jo helmikuussa, 
mutta ei niitä niin vaka-mutta ei niitä niin vaka-
vasti otettu. Vasta maa-vasti otettu. Vasta maa-
liskuun alussa alkoi sävy liskuun alussa alkoi sävy 
koventua. koventua. 

Ol imme vaimoni 
Eevan kanssa asioi-
massa Tampereen 

Ratinan suuressa tavaratalossa. 
Siellä kuulutus kehotti välttä-
mään turhaa oleskelua liike-
keskuksen tiloissa. Kuitenkin 
ravintolat olivat normaalisti 
auki. Nopeasti hysteria alkoi 
kasvamaan ja kotipaikkakun-
nalla Valkeakoskella kaupoista 
loppuivat vessapaperi ja näkki-
leipä ja käsidesi. 

Katsoimme, ettei meidän 
tarvitse varautua ruuan loppu-
miseen ja jatkoimme normaalia 
elämää. Sukulaiset ja tuttavat 
tarjoutuivat kyllä kuljettamaan 
ovelle mahdolliset ruokatilauk-
semme.

Mahdollisimman  
normaalia arkea
Kuulumme Eevan kanssa 

riskiryhmään ja meidän olisi 
pitänyt pysytellä kotona. Tun-
simme itsemme kuitenkin 
perusterveiksi. Kävimme itse 
ruokaostoksilla ja huristelimme 
pyörätuoleillamme marketissa. 
Apteekki- ja pankkiasioita ei 
myöskään voinut ulkoistaa. 
Kukaan ei protestoinut liik-
kumisiamme, mutta selvästi 
väheni ihmisten ’kajoamis’- 
tyyppinen spontaani apu pyörä-
tuolin nostelemisessa autoon ja 
työntöavussa. Emme käyttäneet 
myöskään missään vaiheessa 
maskeja. Arki kotona sujui 
lähes normaalisti. Asumme 

omakotitalossa, jossa aina riittää 
puuhaa sisällä ja ulkona.

Kevään edistyessä koronati-
lanne maassa alkoi rajoittamaan 
elämää enemmän. Kauppoja 
sulkeutui kokonaan, samoin 
ruokapaikat. Vielä avoimissa 
liikkeissä oli kassoilla ’pärske-
suojat’, visiirit, käsidesiä tar-
jolla joka paikassa ja asiakkaille 
määrätty vähintään metrin 
turvavälit. 

Pyörätuolilaisille välimatkan 
pitäminen ei ollut aikaisem-
minkaan ongelma: yleensä 
ihmiset eivät tule aivan pyörä-
tuolin lähelle, vaan keskustel-
laan parin metrin etäisyydellä. 
Poikkeuksena tietenkin polio-
tapaamiset, joissa halaillaan 
aivan kunnolla! Koronarajoi-
tuksista oli hyötyäkin. Kotona 
tuli harrastettua enemmän 
kunnon ylläpitämistä. Vahvis-
tin keuhkojani puhaltelemalla 
letkulla vesipulloon. Tein käsi-
punnerruksia pyörätuolissa ja 
kelausmatkoja ulkona. 

Luin mieleisiä kirjoja, koska 
kirjastot toimivat jotenkuten 

kaiken aikaa. Kirjoja sai, mutta 
virkailija toi ne hyllystä. Seu-
rasin tiiviisti ulkomaailman 
uutisia kaikista medioista. 
Lääketieteen tutkijat etsivät 
kuumeisesti ratkaisua virus-
ongelmaan. Ilahduttava tieto 
oli, että verenpainelääkitys 
estää koronavirustartuntaa. 
Poliot alkavat ikänsä puolesta 
olla sen lääkityksen alaisia. 
Huomasin itselläni jonkinlais-
ta nettiriippuvuutta. Se ilmeni 
internetyhteyksieni katkettua 
viikon ajaksi. Koko ajan oli 
googletus- ja sometustarvetta, 
ääh, eihän se nyt onnistunut.

Uutta arkea yhdessä
Teimme Eevan kanssa ter-

veellistä kotiruokaa. Vaihtelun 
vuoksi haimme joskus pizzan 
tai takeaway- annoksen kios-
kilta. Siinäkin oli hupaisia 
toimenpiteitä: jos maksoit 
käteisellä, hinta oli 50 senttiä 
enemmän. Kuulemma hinta 
kertakäyttökäsineistä. Kännyk-
kämme hajosi ja piti ostaa uusi. 
Telekaupassa ei saanut kokeilla 
eikä kosketella. Tarjolla oli yksi 

malli, jota sai testata – mutta se 
piti sitten ostaa. Teimme kaupat 
ja henkilökunta palveli kuten 
ennenkin. Oli liikkeitä, joihin 
ei saanut mennä sisään ilman 
ulkopuolella olevan käsidesin 
käyttöä.

Rajoitusten kiristyessä alkoi 
tuntumaan hieman ahdistaval-
ta. Kotona riitti tuttua arkiru-
tiinia. Tuli kuitenkin mieleen, 
että olisi kiva päästä johonkin. 
Ei ollut minne mennä, kun 
menokohteet sulkeutuivat yksi 
toisensa jälkeen. Tutut lounas-
paikkamme olivat joko kiinni 
tai tarjoilivat ruoan muoviin 
käärittynä.

Totesimme näissä oloissa pu-
hekaverin olevan ensiarvoisen 
tärkeä. Samasta tarpeesta kertoi 
varmaan sekin, että naapurit 
ympärillä alkoivat jutella kans-
samme normaalia enemmän 
– kuka raja-aidan ylitse, kuka 
kadulla tavattaessa.

Kesäkuun alusta hallitus 
höllensi tiukat sääntönsä ko-
ronatapausten vähetessä. Yli 
70-vuotiaat vapautuivat kaikista 
rajoitussuosituksista. Kaikilta 
osin vapaampi oleilu alettiin 
sallia. Pian tuntui kuin koronaa 
ei enää muistettaisikaan. Aivan 
holtittomaksi ei heittäydytty, 
vaan kaupoissa ja muissa ylei-
sötiloissa on desinfiointiaineet 
esillä. 

Vanhasta tottumuksesta vielä 
yritetään pitää jonkinlaisia tur-
vavälejä ja lähikontakteja vält-
tää. Meidän riskiryhmäläisten 
kyllä pitää olla vielä varovaisia, 
sillä tilanne ei vielä ole ohitse. 
Toivotaan, ettei mitään toista 
korona-aaltoa tulisi.

Topi Collin

Korona-ajan 
kokemuksia

vammaisista asuu edelleen ihan 
tavallisissa asunnoissa ja apuvä-
lineenä ovat tarttumapihdit ja 
oma mielikuvitus. Kaikilla ei 
valitettavasti ole varaa täysin 
itselle räätälöityyn kotiin. Villa 
Mikaelista voi toki saada hyviä 
vinkkejä ja ratkaisuja omaan 
kotiin, vaikka se ei olisikaan 
ihan näin räätälöity. 

Villa Mikael toimii hienona 
keulakuvana esteettömästä ja 
ennen kaikkea yksilöllisestä 
rakentamisesta. Villa Mikael 
on eräänlainen edelläkävijä, 
toivottavasti ei viimeinen.

Teksti: PO 

Kuvat: AK

Toinen wc on saunaosastossa ja wc-istuin on täysin auto-
maattinen eli se pesee ja kuivaa hanurin.

Hämeenlinnassa kesäteatterissa Eeva ja Topi Collin.
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Talvisena iltapäivänä Talvisena iltapäivänä 
tammikuussa 2017 tammikuussa 2017 
fysioterapeutti Marko fysioterapeutti Marko 
Kailasuo, Salme Niemi ja Kailasuo, Salme Niemi ja 
Veli-Pekka Cajan, joka oli Veli-Pekka Cajan, joka oli 
tapaamisen järjestänyt, tapaamisen järjestänyt, 
istuivat Oulussa Kastellin istuivat Oulussa Kastellin 
tutkimuskeskuksen ensim-tutkimuskeskuksen ensim-
mäisen kerroksen  mäisen kerroksen  
palaverihuoneessa. Salme palaverihuoneessa. Salme 
ja Marko tapasivat ensim-ja Marko tapasivat ensim-
mäistä kertaa. mäistä kertaa. 

Salme kertoi Markolle, 
että hän sairasti poli-
on 6-vuotiaana, min-

kä seurauksena muodostui 
vaikea-asteinen neliraajahal-
vaus, osittainen hengityshal-
vaus ja myöhemmin polios-
ta johtuva vaikea skolioosi.  
Istumatasapaino ei ole mi-
tenkään hyvä ja muutenkin 
toimintakyky on aika rajoit-
tunutta. ”Siirtelen itseäni lä-
hinnä hiissaamalla ja sivulta 
toiselle keinuttamalla. Lii-
kun nykyään pääsääntöisesti  
pyörätuolilla”, Salme kertoi 
ja kysyi: ”Tiedätkö Marko 
miten pääsen lattialta ylös, 
jos sinne tipahdan?” Mar-
kolla ei ollut aavistustakaan, 
miten lattialta noustaan 
ylös ilman jalkojen ja käsien  
apua.

Salme alkoi kertoa tarinaa 
opiskeluajalta:  ”Opiskelin 
Vaasan kauppakorkeassa. Asuin 
yksin opiskelija-asunnossa. Sii-
hen aikaan ei ollut puhelinta 
eikä avustajaa käytössä. Yhtenä 
iltana tipahdin lattialle. Siinä 
olikin miettimistä, miten päästä  
lattialta ylös. Yritin etsiä asun-
nosta jotain, minkä avulla pää-
sisin ylös. Ei ollut muuta kuin 
iso pino erikokoisia kirjoja.  
Lattialla istuen pinosin kirjoja 
alleni puolelta toiselle keinu-

en muodostaen alleni tornin. 
Useiden yrityksien jälkeen 
pääsin siirtymään vuoteelle ja 
siitä pyörätuoliin. Olin selvin-
nyt tukalasta tilanteesta ilman 
kenenkään muun apua! Olin 
keksinyt keinon miten päästä 
ylös. Turvallisuudentunteeni 
nousi huimasti. Tästä tapah-
tumasta jäi tuoteidea itämään.” 

Tarina oli Markosta uskoma-
ton onnistumistarina, mutta 
kuvailtu nousutapa kuulosti 
vaaralliselta. Syntyi idea turvalli-
semmasta tavasta. Huonekalus-
ta, mitä keinuttamalla voi nous-
ta lattialta istumakorkeuteen.  
Sovittiin heti, että tätä ideaa 
aletaan viedä eteenpäin. Marko 
keksi mekanismin sille, miten 
idea saatiin toimimaan. Tuo-
lin nostovoimana ei käytetä 
sähköä, vaan henkilön oman 
kehon painopisteen siirto toi-
mii moottorina. Aluksi piti 
rakentaa prototyyppi, mitä 
Salme testasi onnistuneesti. 

Tämä todisti, että idea toimii  
myös käytännössä. Henki-
lönostin sai nimekseen Klaim-
ber. 

Seuraavaksi mietittiin voisi-
ko ideaa suojata ja marssittiin 
patenttitoimistoon, missä 
asialle näytettiin vihreää valoa. 
Patenttiin merkittiin keksi-

jöiksi Marko ja Salme. Kun 
patentin saanti ja alkurahoitus 
oli varmistunut, elokuussa 
2018 perustettiin Kailamed 
Oy, jonka tehtävänä oli ke-
hittää Klaimber hyväksytyksi  
apuvälineeksi. Työtä oli val-
tavasti ja haasteita riitti lähes 
kahdeksi vuodeksi eteenpäin. 

Klaimberilla ylös 

Klaimber laskeutuu lattianrajaan, mistä noustaan kyytiin.

Yläasennossa Klaimberista on helppo nousta ylös tai voi 
siirtyä esimerkiksi pyörätuoliin.

Matkan varrella raha oli tiukas-
sa ja yhtiöön kutsuttiin mukaan 
sijoittajia, joiden avulla päästiin 
eteenpäin. 

Klaimber sai ensiesittelyn 
2019 Apuvälinemessuilla. 
Täällä tehdyn tutkimuksen 
perusteella nähtiin, että esimer-
kiksi pyörätuolin ja alaraaja-
proteesien käyttäjät tarvitsevat 
Klaimberia. Lattialta ylösnou-
sun turvallisuutta voidaan var-
mistaa myös tilanteissa, missä 
alaraajavoima tai tasapainoaisti 
on heikentynyt. Tänä kesänä 

Ylhäällä omatoimisesti! loppuunsaatettiin monipuoli-
nen testaus- ja viimeistelytyö, 
mikä takaa sen, että Klaimber 
on varmasti toimiva ja turval-
linen apuväline.

Klaimbereita on nyt saatavilla 
ja Salmella on turvallinen tapa 
nousta lattialta ylös. Löydät 
esittelyvideon nettisivulta www.
klaimber.fi 

Teksti:  
Marko Kailasuo ja Salme Niemi 

Kuvat: Klaus Ala-aho

  

Allasjumppaa
Pääkaupunkiseudun osasto järjestää yhteistyössä Hel-Pääkaupunkiseudun osasto järjestää yhteistyössä Hel-
singin kaupungin kanssa ohjattua allasjumppaa. Ryhmä singin kaupungin kanssa ohjattua allasjumppaa. Ryhmä 
aloitti kokoontumisensa nyt syksyllä uudestaan. Ryhmä aloitti kokoontumisensa nyt syksyllä uudestaan. Ryhmä 
kokoontuu viikottain Ortonin altaalla. kokoontuu viikottain Ortonin altaalla. 

-Kyllä toimintakyky tuntui heikkenevän vauhdilla, 
kun liikunta ja tapaamiset keväällä loppuivat kuin 
seinään, totesivat osallistujat iloisina siitä, että al-

taalle oli taas mahdollista tulla.

- Turvaväleistä ja hygieniasta pidetään huolta tottakai. Ja yh-
teisesti on sovittu, että yhtään sairaana ei paikalle tulla, kertoi 
osaston puheenjohtaja Kaarina Lappalainen.

Teksti: BO Kuva: KP

Kiviveistämö Levander Oy
Pihlajamäentie 32 A, 00710 Helsinki, puh. 09 387 6284

www.kivilevander.fi
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Varsinais-suomalaisten Varsinais-suomalaisten 
perinteinen kesäteat-perinteinen kesäteat-
teriretki jäi tänä kesänä teriretki jäi tänä kesänä 
käymättä, samoin kävi käymättä, samoin kävi 
jokakesäiselle kesäretkelle. jokakesäiselle kesäretkelle. 
Koronan vuoksi näitä ei Koronan vuoksi näitä ei 
haluttu järjestää. Kun koro-haluttu järjestää. Kun koro-
natapaukset kesän aikana natapaukset kesän aikana 
vähenivät, päätimme vähenivät, päätimme 
järjestää kokeilumielessä järjestää kokeilumielessä 
yhden lounastapaamisen.yhden lounastapaamisen.

Ravintola Pinella 13. elokuuta

Lämpimän kesäkuun 
ja kylmemmän heinä-
kuun jälkeen elokuu 

oli ollut melko lämmin. Lou-
naspäivänä oli viikon kylmin-
tä, vain noin kaksikymmentä 
astetta. Kesäkuussa hellepäiviä 
meillä Turun suunnassa oli ollut 
kaksikymmentä päivää ja neljä-
nä päivänä yli kolmekymmentä 
astetta. Elokuussa hellepäiviä oli 
yhdeksän, mutta heinäkuussa 
vain neljä. 

Paikalle tuli tällä kertaa kah-
deksan henkilöä. Olimme 
melkein ainoat asiakkaat ra-
vintolassa. Olimme käyneet 
vuonna 2017 kesällä Pinellassa 
lounaalla, joten tiesimme sinne 
pääsevän sisälle myös pyörä-
tuolilla. 

Emme jääneet ulos terassille, 
vaan menimme sisälle pöytään, 
joka oli meille varattu. Lounas 
tarjoillaan siellä pöytiin. Tämä 
on jokaisesta mukavaa. Py-
rimme pitämään välillämme 
turvavälejä ja pöytään tuotiin 
myös käsidesiä. Lounaan aikana 
vaihdoimme kuulumisia. Se 
onnistui, kun kenelläkään ei 
ollut kasvomaskia. 

Turussa liikkuessa en ole 
muutenkaan nähnyt ihmisillä 
kasvomaskeja. Pinella on aivan 

Aurajoen rannalla ja siksi kesällä 
mukava kohde lounaspaikaksi. 
Seuraavaa lounastapaamista ei 
ole vielä sovittu. 

Avokuntoutus Marinan 
kirjastokabinetissa 27. 
elokuuta
Keväällä ei koronan vuoksi 

pystytty järjestämään avokun-
toutuspäivää, vaan se siirrettiin 
huhtikuulta elokuulle. Itse eh-
dotin näin pitkää siirtoa, mutta 
se kannatti. Voimme järjestää 
tapahtuman suunnitellusti. 

Olin täksi kerraksi varannut 
sisääntulokerroksessa sijaitse-
van kirjastokabinetin. Sinne 
on mahdollisuus tulla toisesta 
ovesta, jota muut eivät käytä. 
Useimmat tulivat kuitenkin 
pääovesta sisään. Aloitimme 
perinteisesti kello kymmenen 
aamukahvituksella. Tällä kertaa 
olin sopinut, että se tuodaan 
kokoustilaan. Istuimme yhden 

pitkän pöydän ympärillä ja py-
rimme pitämään turvavälejä ja 
pöydillä oli käsidesiä. Marja toi 
toimistolta myös kasvomaskeja, 
mutta kukaan ei tainnut käyt-
tää niitä. 

Ruoka tuotiin pöytiin tarjoil-
tuna, kuten olin tällä kertaa 
pyytänyt. Tällä kertaa koulu-
tus oli enemmän keskustelua 
kuin aikaisemmin ja aiheena 
tietysti korona ja miten se oli 
vaikuttanut omaan elämään. 
Muutama ilmoittautuneista 
joutui jäämään pois, kun sai-
rastui. Kaikkia oli kehotettu 
jäämään kotiin, jos tuntee it-
sensä sairaaksi. Muutama aikai-
semmin osallistunut jäi myös 
pois koronan vuoksi. Keväiset 
koronakarenssit olivat tehneet 
jotkut aroiksi liikkumaan. 
Kaikki sujui mukavasti.

Seuraava avokuntoutuspäivä 
on suunnitellusti 24. syyskuuta.

Jumpat ja boccia
Syyskuun alussa jatkui boccia 

tiistaisin entiseen aikaan klo 
12 ja kuntosali keskiviikkoisin 
aikaistetulla ajalla tuntia aikai-
semmin.

Vesijumpan pitäisi alkaa 
viikolla 39. Ruusukorttelin 
allastilassa on ollut remontti ja 
tämä on aiheuttanut aloituksen 
siirtymisen.

Hekukurssi Maskun 
kuntoutuskeskuksessa  
15. – 17. syyskuuta
Hekukurssi järjestettiin tänä 

vuonna ensimmäistä kertaa 
Maskussa. Olen itse ollut Ke-
lan kuntoutuksessa Maskussa 
ja tunsin paikan ennestään. 
Meidät otettiin vastaan tiistaina 
klo 10. Saimme heti huoneiden 
avaimet ja hälytysrannekkeen. 
Varoitin kaikkia, että ne hälyt-
tävät erittäin helposti koske-
tuksesta. Jo ensimmäisen luen-

osastoissa...

Turussa toimintaa on jatkettu koronasta huolimatta 

non aikana tuli ensimmäiselle 
hälytys.

Maskussa on asiakaspaikko-
ja runsas 80 ja henkilökuntaa 
saman verran. 

Ohjelma oli samantyyppistä 
kuin aikaisemmin Ruissalossa. 

Eri liikuntalajit oli suunni-
teltu kevyemmiksi kuin aikai-
semmin. Tämä sopii polion 
sairastaneille. Ruoka oli hyvää 
ja kevyttä. Kurssiin osallistui 
15 henkilöä, kun yksi joutui 
sairastumisen vuoksi perumaan 
tulonsa. Kurssiin oltiin tyyty-
väisiä. Tässä Poliolehdessä lisää 
tästä kurssista.

Vuosikokous Helsingissä 
Iiriksessä 19. syyskuuta.
Osatolaisiamme on yleensä 

ollut noin kymmenen vuo-
sikokouksessa Helsingissä. 
Tällä kertaa matkaan lähti 
neljä henkilöä kolmella eri 
kyydillä. Yhteiskuljetusta ei 
nyt järjestetty. Paikalla oli va-
jaa kolmekymmentä ihmistä. 
Kokous meni normaalisti. 
Lopuksi entinen puheenjoh-

taja Rauno Nieminen valittiin 
kunniapuheenjohtajaksi. Hän 
ei ollut paikalla, mutta hänelle 
toimitettiin onnittelukukat.

Lopuksi 
Tulemme järjestämään lou-

nastapaamisia ja muitakin ti-
laisuuksia, jos korona ei sekoita 

suunnitelmia. Toivotan kaikille 
hyvää syksyä. Nauttikaa ulkona 
luonnossa liikkumisesta ja ihail-
kaa syksyn värejä. Kun liukkaus 
yllättää, niin silloin on syytä 
siirtyä sisätiloihin.

Teksti ja kuvat: RN 

Kuljetus  
j. KosKela oy

Saarenkylä,  
puh. 040 531 1677

Syksyn avokuntoutus tapahtuma keräsi mukavasti ihmisiä paikalle.

Ulkojumppaa Maskussa.

Lounastapaaminen ravintola Pinellassa.
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Satakunnan osaston Satakunnan osaston 
ensimmäinen tapaaminen ensimmäinen tapaaminen 
sitten maaliskuun.sitten maaliskuun.

Satakunnan osaston vuo-
sikokous oli torstaina 
12.3.20. Kokouksessa 

käsiteltiin meidän juhlavuoden 
(60 v) tapahtumia ja suunni-
telmissa oli paljon tapaamisia 
ja tapahtumia, mutta seuraava 
päivä romutti kaikki suunni-
telmamme. Suomessa alkoi 
koronakaranteeniaika, kaikki 
kokoontumiset kiellettiin ja osa 
väestöstämme suljettiin eristyk-
siin muusta maailmasta. Suurin 
osa meidänkin jäsenistöstämme 
kuului tähän eristysjoukkoon. 
Onneksi puhelinliikenne kui-
tenkin pelasi ja puhelimen 
välityksellä mekin pidimme 
yhteyttä toisiimme jonkin ver-
ran. Rajoituksia alettiin kesän 
alussa purkaa, mutta vieläkin, 
nyt syyskuussa, osa jäsenistös-
tämme on edelleen eristyksessä. 

Kotakerho turvaohjeilla
Keväällä meiltä jäi mm. tou-

kokuun Kota-kerho ohjelmis-
tosta ja niinpä ajattelimme, että 
pidetään se elokuussa, jos mah-
dollista.  Sovimme, että 20.8. 
on tämä ensikokoontuminen. 
Jäsenkirje lähti hyvissä ajoin, 
mutta kirje ei tavoittanutkaan 
jäsenistöä ensi yrittämällä. Ai-
kamme sitä odotimme, ma-
naten postin hitautta, kunnes 
selvisi, että yhteensattumien 
vuoksi kirje oli jumittunut 
matkalla. Toinen lähetys sitten 
onnistui ja jäsenkirje tavoitti 
jäsenistömme. Epäilimme, että 
osanotto voi olla koronan vuok-
si vähäinen, mutta iloksemme 
saimme positiivisesti yllättyä. 
Jäsenistö oli jo odottanut yh-

teisiä tapaamisiamme, niitä oli 
itse asiassa jo kysyttykin. Kuten 
jo aiemmin mainitsin, kaikki 
halukkaat eivät kuitenkaan vielä 
rajoitusten vuoksi päässeet mu-
kaan, vaikka olisivat halunneet. 

Sää oli meille alussa suo-
siollinen ulkona oleskeluun, 
kodassa makkaranpaisto ja 
kahvinkeitto.  Kaikille osal-
listujille jaoimme heti heidän 
saavuttuaan kasvomaskeja, 
kertakäyttökäsineitä ja muo-
vipussin, johon voi sujauttaa 
em. tarvikkeet käytön jälkeen. 
Pöydille oli laitettu muutamia 
pulloja käsidesiä ja pari pakettia 
käsipaperia. Yritimme myös 
pitää jonkin verran etäisyyttä 
mahdollisuuksien mukaan. Eli 
tapaaminen pyrittiin pitämään 
mahdollisimman turvallisena ja 
ulkotiloissa.

Maskeista ja pienistä etäi-
syyksistä huolimatta keskustelu 

alkoi heti vilkkaana ja kuulu-
misia vaihdettiin hymyssä suin 
(ainakin oletan, että maskin alla 
hymyiltiin). Tämän seurustelu 
keskeytyi hetkeksi, kun kodasta 
alkoi tarjoilu: mehua ja suoda-
tinpussissa grillattu makkara 
sinapin kera.  Kasvomaskit piti 
poistaa ja valmistautua nautti-
maan suomalaisen vihannesta 
grillimakkaraa. Makkara ”teki 

Sinniteltiin ja selvittiin…
osastoissa...

kauppansa”, ja kuuluipa joku 
sanovan, että on tämän vuo-
den ensimmäiset grillimak-
karat.  Jälkiruoaksi nautimme 
nokipannukahvit, tällä kertaa 
tosin vain kertakäyttömukista, 
kuksat oli siirretty odottamaan 
parempia aikoja. Kahvin kera 
oli pullaa ja pikkuleipää. 

Ruokailun ja kahvittelun 
jälkeen uudet maskit kasvoille 
ja ”ohjelmassa” oli jumppa-
tuokio. Seuraamme liittyi 
fysioterapeutti Kirsti Latva ja 
hän piti meille venyttelyä ja 
liikuntaa. Sen jälkeen piti olla 
vielä pihapelejä (mölkkyä ja 
yhtä pallopeliä, jonka nimeä 
en nyt muista). Suunnitelmat 
muutti säätila, joka aikaisem-
man auringon paisteen sijasta 
päätti, että nyt alkaa sataa. Osa 
lähti tässä vaiheessa kotiin päin 
ja osa sisälle kotaan.  

Meillä oli tosi mukava päivä, 
loppu sateesta huolimatta ja nyt 
vain toivomme, että voimme 
hiljalleen aloittaa syksyn ta-
paamiset.  Tämä korona-aika 
on eristyksineen osoittanut, 
että vaikka vain kerrankin kuu-
kaudessa kerhotapaaminen on 
piristävä ja tarpeellinen sosiaa-
linen tapahtuma. 

Syyskuussa on auennut myös 
meidän vakio kokoontumis-
paikkamme ja olemme saaneet 
sinne varattua muutamia ker-
hopäiviä syyskaudelle.  Ilmoit-
telemme niistä sitten jäsenkir-
jeellä jäsenistölle.

Teksti: S Haapala

Kuvat: E Laakso, S Haapala

Sunnuntaina 16. elo-Sunnuntaina 16. elo-
kuuta kuluvana vuotena kuuta kuluvana vuotena 
suuntana Heinävesi ja suuntana Heinävesi ja 
puheenjohtajamme kahvi- puheenjohtajamme kahvi- 
ja ym. tarjoilu ja sisäinen ja ym. tarjoilu ja sisäinen 
valmistautuminen ”Lailan valmistautuminen ”Lailan 
tähtihetket” konserttiin.tähtihetket” konserttiin.

Ei lihota

Päivä oli upean au-
rinkoinen. Tuulikin, 
koivujen lehdet väri-

sivät vienosti heiluvissa oksissa. 
Tarjoilussa löytyi. PJ:n vävy ker-
toi emäntien touhuilleen pari 
viikkoa tarjoilun suunnittelua 
ja tuotteiden esivalmistelua ja 
esillepanoa. Oli kuuleman mu-
kaan huomattu myös miehen 
tarpeellisuus: lista päivittäin 
käteen, ostoksille ja neuvonta 
sitä normaalia kansantajuista, 
ettei sitä oikein voi paperille 
laittaa. Tuloksena oli sellainen 
normaali savolaiskodin pitkä 
pöytä täynnä sellaista: ”Mais-
tapas tuota, ota tuotakin vaa-
leanpunaista ja tuo ei lihota…”

Ei muista
Huomattavasti raskaampana 

matka jatkui kohti Kermankos-
ken lavaa ja ”Lailan tähtihetket” 
-musikaalia. Laila Kinnusen 
tytär Milana oli sykähdyttä-
västi äitinsä näköinen. Hän 
osasi myös laulaa. Soitanta oli 
myös mahtavaa. Melkein tuli 
nuoruuttakin mieleen. Onneksi 
siitä ei enää muista kovinkaan 
paljoa. Ei tule paha mieli. Mi-
näkin olen kohta 90 vuotta. 

Kotimatka meni ”muistatko 
sitä miten se menikään, ei kun 
näin…” Mahtava reissu.

Toivottelen mahtavia sateita ja 
muitakin ilmoja. Naiset olkaa 
kiltisti. Meillä miehillä sekin 
on kovan koulutuksen muka-
naan tuomaa ja opittua toivoo 
Oltermanni.

Teksti: Oltermanni

Kuvat: Savon osaston  
oma arkisto

 

 

Savon osaston ”mahtava reissu”
osastoissa...

Olipa mukava tavata pitkästä aikaa, mutta kukahan siellä 
suojuksen takana oikein hymyilee.

Herrat tutkailevat rauhassa
rouvien puuhastelua.

Lailan tähtihetket" keräsi 
muutamalla esityskerralla 
ennätysyleisön. Savolaiset 
varmistivat eturivinpaikoilla 
hyvän näkyvyyden.

Ilman maittavaa teatterin 
väliaikatarjoilua kesäteat-
teri ei ole mistään kotoisin. 
Oltermanni on päässyt Iirik-
sen ja Johannan keskelle.

Esiintyjiä Savon osaston 
puheenjohtaja Iiris Karvisen 
kanssa yhteiskuvassa.  
Aurinkoinen sää ja iloiset 
hymyt kuuluvat yhteen.
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osastoissa...

Pitkän koronasta johtuvan Pitkän koronasta johtuvan 
toimintatauon jälkeen toimintatauon jälkeen 
Pääkaupunkiseudun Pääkaupunkiseudun 
poliolaisista 15 rohkeaa poliolaisista 15 rohkeaa 
oli uskaltautunut tulla oli uskaltautunut tulla 
viettämään syyspäivää viettämään syyspäivää 
ja tapaamaan toisiaan ja tapaamaan toisiaan 
Vantaan Invalidien toi-Vantaan Invalidien toi-
mintakeskuksen pihalle mintakeskuksen pihalle 
maanantaina 21.9. Sääkin maanantaina 21.9. Sääkin 
oli suosiollinen ja saimme oli suosiollinen ja saimme 
nauttia jopa auringon nauttia jopa auringon 
paisteesta hetken aikaa. paisteesta hetken aikaa. 

Päivän teemana oli ul-
kopelien pelaaminen, 
ystävien tapaaminen 

ja kahvituksesta ja grillimakka-
roista nauttiminen. Aloitimme 
päivän pelaamalla ketjupeliä, 
jossa jokaisella oli kaksi heitto-
kierrosta. Kun pisteet oli lasket-
tu yhteen niin pelin voittaja oli 
tiedossa. 

Ensimmäisen pelin jälkeen oli 
vuoro nauttia kahvit ja teet sekä 
ahkerien emäntien valmistamat 
maukkaat sämpylät ja ihanaa 
puolukkapiirakkaa. Kahvin 
nauttimisen jälkeen menimme 
jatkamaan kolmiottelua, jossa 
seuraavana lajina oli Frisbee 
Golf, jossa myös jokaisella oli 
kaksi heittokierrosta. Tämä peli 
oli useimmille ensikokemus pe-
lin saloihin, mutta hyvin sekin 
onnistui ja voittaja löytyi. 

Kolmiottelun kolmas peli 
oli useammalle myös uusi 
kokemus eli siinä heitettiin 
kumilaattoja alustalle, jossa 
oli numeroituja ruutuja. Kun 
kolmiottelun kaikki pelit saa-
tiin pelattua oli palkintojen 
jaon aika. 

Syyspäivä Markkulassa 21.9.20

Kerran vuodessa kokoon-Kerran vuodessa kokoon-
tuvat (tänä syksynä 1.- tuvat (tänä syksynä 1.- 
4.9.2020) Savon osaston 4.9.2020) Savon osaston 
hekulaiset tapaamaan, hekulaiset tapaamaan, 
vertaistukeilemaan ja viih-vertaistukeilemaan ja viih-
tymään yhdessä, paikkana tymään yhdessä, paikkana 
Kruunupuiston upeat Kruunupuiston upeat 
maisemat Punkaharjulla.maisemat Punkaharjulla.

Meitä oli pieteetillä 
entisöidyssä Ju-
gendtalon juhlasa-

lissa kymmenen Heku-kurssille 
tulijaa. Mukana kolme ensiker-
talaistakin. Hienoa! Tervetuloa 
joukkoon!

Tuhdisti tietoa ja tekemistä
Päivistä ensimmäinen oli 

Polioliiton avokuntoutuspäi-
vä. Saatiin täysi tietopaketti 
poliolaisen oikeusturvasta ja 
sen erilaisista kiemuroista. 
Kuntoutusohjaaja Marja Rä-
sänen selvitti ja ”väänsi hyvin 

rautalangasta”, miten voimme 
vaikuttaa oikeuksiimme ja 
epäkohtiin, joita matkan var-
rella eteemme tulee vaikkapa 
terveytemme ja liikkumisemme 
hoidossa.

Vähän tunsimme aluksi ole-
vamme orpoina, kun tukipyl-
väämme/puheenjohtajamme 
Iiris oli estynyt kurssille saapu-
masta. Eipä hätää. Kruunupuis-
ton entinen konkarityöntekijä 
Velma yllätti meidät eläkepäi-
viensä ”iloksi” ilmestymällä 
omaksi ohjaajaksemme.

Velman ohjauksessa aloitettiin 
toiminta infolla kalajuttui-
neen ja perään heti keppi- ja 
painojumppaa bokkiapalloi-
neen. Päivien myötä fyysistä 
ja psyykkistä vetreyttä lisättiin 
allaspötköilyllä, hieronnoilla/
jalkahoidoilla, toimintakyvyn 
testeillä, tikanheitoilla, vesi-

Päästiinpäs kuntoilemaan!
kuntoutusta

ilmapalloilla, tietämyskilpai-
luilla ja virkistykseksi palkintoja 
kaikille grillikatoksella nokipan-
nukahvit.

Kuin silloin ennen…
Päivien päätteeksi huilailtiin 

erilaisesti tunnin verran. Tällä 

kertaa muisteltiin ja yritettin 
eläytyä aikojen alussa täällä 
olleiden tubipotilaiden eloon 
ja heidän hoitoonsa ulkoilmas-
sa kesät, talvet useita kertoja 
päivässä. Kömmimme untu-
vaisiin makuupusseihin raik-
kaassa syysilmassa Jugendtalon 
parvekkelle. Vain nenänpäät 
näkyivät aistiessamme tuulen 
huminat, vähäiset lintujen 
sirkutukset ja auringon siivit-
tämän syksyn saapumisen.

Hallimakuulta noustua, ren-
toutuneena ja paljon uusia aja-
tuksia saaneena oli hyvä kunkin 
matkata kotikonnuilleen.

Paljon terveisiä kaikille jakse-
taan yhdessä eteenpäin! 

Teksti: kn-p

Kuvat: Velma  
ja/tai Ritva Lassila

Grillimakkaran valmistus on tarkkaa hommaa. Eero ja 
Tapsa vastasivat vaativasta hommasta Pääkaupunkiseudun 
osaston syyspäivänä.

Pääkaupungin osaston kolmiottelu kisailtiin hyvässä 
hengessä. Onneksi päivää saatiin viettää aurinkoisessa 
syyssäässä eikä sateenvarjoja tai sadekaapuja tarvittu tun-
nelmaa pilaamaan.

Ulkoilla voi näinkin. Rentoutumista, happea ja päivätorkut. Polioinvalidit ry:n heku-kurssit 
tarjoavat myös elämyksiä ja hyviä hetkiä yhdessä vertaisten seurassa.

Kurssilaisten pohjattomaksi 
riemuksi kurssin vetäjäksi 
ilmestyi Velma. Tuttu useim-
mille Kruunupuistossa käy-
neille poliolaisille. Hienoa, 
että eläkeläisyys ei ole este 
Velmalle saapua paikalle, 
kun poliolaiset saapuvat.

Palkinnot jaettiin jokaisen 
pelin voittajalle ja kokonais-
kilpailun voittajalle. Palkitut 
saivat valita mieltymyksensä 
mukaan joko ristisanalehden 
tai sudokun.

Pelien jälkeen alkoi nenääm-
me kantautua savun hajua, sillä 
”grillimestari” oli alkanut gril-
lata makkaroita oikealla nuoti-
olla. Herkullisten makkaroiden 
jälkeen oli vielä hetki aikaa 
seurustella ja kertoa kuulumisia.

Iloisissa merkeissä sujui koro-
nakevään jälkeen ensimmäinen 
tapaaminen ja tuulen yltyessä 
olikin aika lähteä kukin tahol-
leen ja odottamaan seuraavaa 
tapaamista.

Teksti: Kaarina Lappalainen

Kuvat: Kai Arvinen
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Ensimmäinen Polioliiton Ensimmäinen Polioliiton 
Rokualla järjestetty polio-Rokualla järjestetty polio-
vammaisten kuntoutus- ja vammaisten kuntoutus- ja 
sopeutumisvalmennus-sopeutumisvalmennus-
kurssi 2.9.–11.9.2020. kurssi 2.9.–11.9.2020. 
Kurssimme nimi oli Apua Kurssimme nimi oli Apua 
ajoissa. Kahdeksan ute-ajoissa. Kahdeksan ute-
liasta osallistujaa, joista liasta osallistujaa, joista 
neljä ensimmäistä kertaa neljä ensimmäistä kertaa 
Rokualla. En ole aikaisem-Rokualla. En ole aikaisem-
min osallistunut Suomen min osallistunut Suomen 
Polioliiton kursseille muilla Polioliiton kursseille muilla 
paikkakunnilla. Tuntien paikkakunnilla. Tuntien 
Rokuan pistin hakemuk-Rokuan pistin hakemuk-
sen vetämään. Hyväk-sen vetämään. Hyväk-
symisen jälkeen lupasin symisen jälkeen lupasin 
vielä kirjoittaa lehteemme vielä kirjoittaa lehteemme 
kokemuksistani.kokemuksistani.

Ryhmä tuntui pieneltä, 
mutta kun alkuun 
päästiin joukkomme 

oli ihan sopivan kokoinen. 
Rokualla olemme järjestäneet 
3-päiväisiä HeKu kuntoutus-
tapaamisia pikkujoulun aikaan. 
Aina lämmin allasjumppa on 
ollut suosittu osa kuntoutusta.

Ei liikaa, vaan juuri sopivasti
Heti tulopäivänä keskiviikko-

na aikataulu oli tiivis. Aloitus 
klo 10.00 tulotapaaminen luen-
tosali Ahveroisessa. Vetäjäksem-
me saapui liikunnanopettaja 
Anu Sankilampi. Jokainen sai 
kertoa oman poliotaipaleensa ja 
mitä kurssilta odotti. Tautim-
me nimi oli silloin lapsihalva-
us – kulkutauti, jota pelättiin. 
Meistä usea on viety kulkutau-
tisairaalaan eristykseen, pidetty 
vuoteissa liikkumattomina. 
Vanhemmat ovat saaneet käydä 
katsomassa vain lasin takaa. Eri-
lasia tukisidoksia ja leikkauksia 
on tehty kysymättä potilaalta 
itseltään. Lopputulos oli mitä 

oli ja pitkäaikainen kipsi vain 
hidasti kasvua.

Klo 13.00 ohjelmassa oli 
lääkärin luento. Erikoislääkäri 
Teemu Träffin aiheena oli poli-
on myöhäisoireet ja arki, kivun 
hoito. Uteliaan epäileväisenä 
odottelin tätä luentoa. 

Kun lääkäri sitten aloitti 
kysymällä, että mistä te olette 
saaneet polion, olimme kaikki 
hölmistyneitä. Aarni lopulta 
vastasi, että viruksesta. Taas hil-
jaisuus, kunnes Eija älysi kysyä:

- Haluaako lääkäri meidän 
kertovan minkä ikäisinä olem-
me sairastuneet?

- Kyllä! 

Niinpä sitten jokainen kertoi 
milloin ja missä on saanut poli-
on. Tämän jälkeen lääkäri avasi 
seinälle itse kokoamansa tieto-
näytön ja kävi askel askeleelta 
läpi mitä tiedetään ja oletetaan 
myöhäisoireiden syistä. Toiset 
saavat kipuja toiset eivät. Tois-
ten uupuminen tulee äkkiä, 
useimpien hitaasti hiipien kuin 
huomaamatta. Vaikka meille 
polion kanssa pitkään eläneille 
asiat ovat tuttuja Träff osasi ha-
kea vahvistusta olettamuksiin ja 
tietoa omiin yksilöllisiin koke-
muksiimme. Lisäksi hän kertoi 
muihin sairauksiin verraten elä-
västi miten myöhäisoireemme 
ovat saattaneet kehittyä. 

Valaiseva esimerkki on vyö-
ruusu, joka on vesirokon jäl-
kitauti. Meidän polioviruk-
semme on saattanut ”herä-
tä” ja aiheuttaa tilanteemme 
huonontumisen. Tiedämme 
tuhoutuneiden hermosolujen 
tehtävät ottaneiden hermosolu-
jen ylirasittuneen ja sitä kautta 
lihasvoimamme hiipunen. 

Träff kumosi meidän niin 
monesti kuntouksissa kuul-
leen syyllistävän hokeman ”et 
ole kuntoillut riittävästi”. Nyt 
tiedetään, että liika rehkiminen 
tuhoaa nopeammin ylikuor-
mitetut lihaksemme. Opettele 
kuuntelemaan itseäsi ja toimi 
omien voimiesi mukaan. Kaksi-
tuntinen hurahti niin nopeasti, 
että harmitti kun oli pakko 
keretä heti perään alkavaan 
vesiliikuntaan. Tämän nuoren 
lääkärin esitystä soisin kaikkien 
pääsevän kuulemaa.

Altaalla ja ulkoilmassa
Uima-altaalla veden lämpötila 

oli + 28, ensin tietysti tuntui 
kylmätä, mutta vanhaa loru 
”Äiti sanoi älä istu isä sanoi 
istuvaan ja sitten sitä istuttiin” 
ja kastelu kaulaa myöten. Anu 
Sankilampi osoittautui tosi 
osaavaksi vetäjäksi. Hän lappoi 
erilaisia apuvälineitä kokeilta-
vaksi. Pötkylää minä tarvitsin 
ja myöhemmin kokeilin myös 
suksisauvoja, joilla oli helppo 
auttaa itseään kääntymään ja 
hosumaan eteenpäin. Potki-
minen, venyttely, haarahyppy, 
seinällä venyttely. Anu katsoi 
jokaisen liikkeitä ja osasi neuvoa 
uusia tapoja kokeiltavaksi. Uin-
tia oli liki joka päivä. Painot nil-
koissa auttoi jalkoja pysymään 
yhdessä. Painotossut jalkoihin 
ja jalkojen nosto seinälle sopi 
toisille. Reijolla oli omat pai-
noilla varustetut jarrutossut.

Ensimmäisen päivän anti oli 
niin runsas, että iltaohjelman 
puuttuminen koronan takia ei 
hirveästi vaivannut. Paremmin 
ei kuntoutus olisi voinut alkaa. 
Unta ei tarvinnut houkutella.

Toinen päivä alkoi ulkoliikun-
nalla Anu Sankilammen vetä-
mänä. Ilma suosi meitä. Aurin-
ko kultasi honkien rungot ja 
veden kimallus melkein sokaisi 
meidät. Lammen kiertäminen 
polveilevaa reittiä pitikin, pit-
kien alamäkien ja jyrkähköjen 
ylämäkinen myötä tuntui hy-
vältä. Kävelevät Anneli ja Reijo 
lähtivät vauhdilla kiertämään 
pitempää reittiä. Me tuolilaiset 
kiersimme lammen pysähdellen 
ihailemaan luontoa ja hengittä-
mään puhdasta ilmaa. Jyrkim-
mät ylämäet Anu ja kurssilainen 
Kari auttoivat Aarnia ja minua. 
Eija huristeli sähkömopollaan ja 
Kaarina sähkärillään. Lämmin 
tuli ja hyvä mieli. 

Tietoja ja taitoja
Retken päälle mentiin taas 

luentosali Ahveroiseen kuule-
maan Anun napakkaa puhetta 
aiheesta terveellinen ruokava-
lio ja terveysliikunta.  Minä 
tuolilaisena olen pienentänyt 
annosteni kokoa ajatellen, ettei 
ole järkevää syödä yhtä paljon 
kuin kävellessä. Nyt sainkin 
käskyn syödä riittävästi, sillä 
elimistö tallettaa aina puolet 
vararavinnoksi, jos annokseni 
pienentyvät elimistöni tallettaa 
kuitenkin puolet vararavinnok-
si. Niinpä vararavintovarastoni 
ei riitä, jos sattuisin murta-
maan luitani tai saisin jonkin 
tulehduksen. Tässäkö tuli syy 
selkärankani murtumiseen? 
Uskottava oli! 

Rokuan ruokatarjonta on 
erittäin hyvää, monipuolista 
ja maukasta. Nyt sai luvan 
maistella kaikkea. Toinen puoli 
raasteita, vihanneksia, siemeniä 
ja suolasilli. Toinen puoli sitten 

kalaa, porkkanapaistosta, puna-
juuripihvi, lihaa, kanaa ym. – 
päivittäin vaihdellen. Toisinaan 
oli myös keittoja pinaatti, purjo, 
herkkusieni, kasvis.

Jaksoon kuului jokaiselle yk-
silönä varattu puolituntinen 
sairaanhoitaja, sosinomi Päivi 
Piittisjärven haastattelu. Hän 
täytti oirekysely-lomaketta 
puolestani kaikesta kertomas-
tani. Joka sarakkeeseen tuli 
jotakin. Lomakkeen alalaitaan 
hän kirjoitti ”Muut asiat ihan 
hyvin: asenne ratkaisee”. 

Kuntoutusohjaaja, työfysio-
terapeutti Eija Miettusen haas-
tattelu oli myös vuorossa. Hän 
täytti toimintakartta-lomaketta. 
Haastatteluni lopuksi hän to-
tesi minun tietävän ja osaavan 
pitää huolta itsestäni. Kirjoitti 
sitten pyynnöstäni Magnesium-
tabletit suonen vetoon – ehkä 
kokeilen niitä joskus. 

Hierontaa 25 min työfysiote-
rapeutti Ritva Partanen. Valitsin 
alueeksi oikean jalkani polven 
ja lonkan seudun. Polveeni 

on laitettu kaksoisnivel, jonka 
paino rasittaa uupuneita lihak-
sia ja pyörätuolissa istuminen 
kipeyttää lonkkaa. Ritvan tai-
tavat sormet osasivat irrottaa 
kiinnikkeet ja poistaa kivun. 

Ohjelmassa piti olla myös jal-
kahoito, mutta koronan vuoksi 
sitä ei annettu kenellekään. 
Asiasta Anulta kyseltyämme 
hän sai järjestetty viikonlopuksi 
jokaiselle toisen hieronnan.  
Kertahieronta-aika on poliolle 
kovin lyhyt. Plintille asettu-
miseen ja poisnousuun menee 
aikaa, mikä on pois itse hieron-
nasta. Kerta-ajan soisi olevan 
45-60 minuuttia.

Opettele ottamaan  
apua vastaan
Sosiaalityöntekijän ryhmä-

keskustelua Vaula salissa veti 
sosiaalityöntekijä Kaija-Pirkko 
Oilinki-Turunen. Aiheena 
lakisääteiset sosiaali- ja ter-
veyspalvelut Hänellä on pitkä 
kokemus neuvonnasta. Ohjeita 
tuli napakasti: hakulomakkeen 
täyttäminen tarkasti kysymyk-

siin vastaten on kaiken perusta. 
Mieti tarvitsetko apua, ohjausta 
vai valvontaa? Me poliot her-
kästi ajattelemme, että kyllähän 
minä, mutta apua kannattaa 
hakea ajoissa parantamaan 
elämän laatua. Voimavarojen 
säästäminen antaa mahdolli-
suuden elää mukavammin ja 
osallistuvammin. Antautumalla 
ottamaan apua vastaan ajoissa 
jaksaa ajatellakin jotain muka-
vampaa tekemistä. Laulamista, 
piirtämistä, käsitöitä, tanssimis-
ta, ystävien tapaamista!

Toimintaterapeutti Tuula Pirt-
tikosken ensimmäisen luennon 
aihe oli arjessa toimiminen, 
apua arjessa ja apuvälineet. Hän 
saapui paikalle kori käsivarrella 
täynnä pieniä apuvälineitä ja 
vanha kulunut paksu apuväli-
neluettelo kädessään. 

Ensimmäiseksi lähti käsidesi 
kiertoon ja perään pieniä apu-
välineitä. Hän kysyi meiltä 
mihin näitä käytetään? Oli sii-
nä monta tuttua, mutta myös 
tuntemattomampia. Eniten 

kyselyä aiheutti Handybar, 
jota voi käyttää kahvana auto-
novessa sekä samalla vehkeellä 
voi hätätapauksessa katkaista 
turvavyön. Mukana olivat 
myös kynsisakset jatkettuina 
ja jousituksella, sakset vahvoilla 
lisäjatkeilla sekä sukan jalkaan-
laittokapistus. Sellaisen taidan 
kohta hankkia.

Toisella kerralla kokoonnut-
tiin Kipinässä. Tuula jakoi Mie-
lipakka – kortteja kuvapuoli 
ylöspäin. Jokainen sai valita 
mieluisan kuvan, ja kertoa mitä 
tunteita se hänessä herättää. 
Entä muissa? Kortti käännettiin 
ja luettiin aihe – keskusteltiin. 
Tykkäsimme keskustelutuo-
kiosta.

Apua riittävästi,  
aikaa ei niinkään
Kolmas Tuulan vetämä tilai-

suus olikin jo loppukeskustelu 
Kaakkurissa. Olimme täyt-
täneet omat lomakkeemme 
ja vielä saimme sanoa ääneen 

Poliokurssilla Rokualla Apua omaan arkeen

kuntoutusta

Puhallustikan saloja tutkittiin tarkasti ennenkuin tartuttiin toimeen. Rokuan kuntoutuskeskuksen poliokurssilla riitti 
tekemistä - uutta ja tuttuakin. STEA:n rahoittama poliokurssi järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Rokualla. Kerättyjen 
palautteiden mukaan kurssi ylitti monet sille asetetut henkilökohtaiset tavoitteet. Sairastetun polion ja sen aiheuttamien 
erityisvaatimusten ja -ongelmien huomioiminen on perusedellytys sille, että aidosti on mahdollisuus onnistua.
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omia arviointeja. Kiitosta sai 
vetäjämme Anu Sankilampi 
innostavasta kannustamisesta, 
hyvästä pakottamisesta ja aivan 
erityisesti vedessä liikkumisesta. 

Hän opasti meitä puhalta-
maan veteen kuplia pintatasol-
la, uimalasit päässä painamaan 
kasvot veden alle ja katsomaan 
avoimin silmin pohjaa. Liu-
kumaan kasvot veden alla – 
haukata henkeä ja taas liukua 
ja sama selällään pää rentona. 
Anun kevyt tuki alla riitti luot-
tamaan. 

Kun Anneli onnistui en-
simmäisen kerran, me muut 
taputettiin! Itse otin viimeisellä 
kerralla omat uimalasini ja pyy-
sin Anua vahtimaan, pystynkö 
liukumaan pötkylän kanssa, ja 
onnistuin samaan temppuun 
vielä selällänikin. Olin todella 
ylpeä itsestäni. Koko kroppa 
kiitti vesiliikunnasta. 

Avustajamme saivat ansait-
tua kiitosta. Vaakun (vaativan 
kuntoutuksen) saunaan vietiin 
niin Aarni kuin Niilokin omalla 
ajallaan. Siellä laude nousee ja 
laskee vivusta työntäen. Kiuas 
antaa löylyä alhaalta asti, joten 
suihkutuolissakin saattoi löyly-
tellä. Kaarinalle lauteen korkeus 
oli liikaa, mutta uima-altaassa 
hän olikin vanha tekijä. Eijalle 
altaan vesi oli liian kylmää, 

mutta saunominen Vaakussa 
useampana päivänä tuntui 
hyvältä. 

Tähän väliin vielä yksi hyvä 
apuväline, tulevaa talvea aja-
tellen on muovipullollinen 
hiekkaa autoon. Ripottele sitä 
maahan, niin saat jalkasi pitä-
mään. Tämän neuvon toi Kaa-
rina Raijalta terveisinä. Myös 
käytetyt kahvinporot omalla 
pihalla voivat toimia jarruina.

Santerisali tuli porukalle 
tutuksi päivien aikana. Siellä 
aloitettiin istumajumpalla. 
Kerittiin kokeilemaan kaikkia 
välineitä pallon lyömisestä sul-
kapallomailalla, tennismailalla 
ja pingismailalla. Tikkapuhallus 
oli kaikille uusi kokeilu. Läh-
töpäivänä otettiin rauhalliset 
venyttelyt istuen välillä kepin 
kanssa ja välillä vain ranteiden 
pyöritystä ja venyttelyä.

Askartelusoppi löytyi kellaris-
ta, sitä ei ole käytetty aikoihin. 
Eija ja Kaarina löysivät sieltä 
helmiä makrameepunontaan 
ja lenkiltä löytyneen kiven ko-
risteluun. Kivestä Eija koristeli 
ihastuttavan pöllön ja Kaarina 
punoi avaimenperän. Suklaa-
levy täydensi lahjaamme vetä-
jällemme Anu Sankilammelle.

Kolmannen lomakkeen Anu 
jakoi meille liikuntaryhmässä, 

liikuntapäiväkirja itse täytet-
täväksi. No, minulla se on 
täyttämätön, mutta liikkeellä 
olin täyspäiväisesti. Väliin piti 
laittaa puhelimen herätys soi-
maan ehtiäkseen ottamaan 15 
minuutin unet.

Ryhmässä vertaisuus 
tukipilarina
Kymmenen päivää syötiin 

hyvin ja liikuttiin paljon. Oh-
jelmien väliin ei aina jäänyt 
siirtymäaikaa, mutta toisiamme 
auttaen aina kerittiin. Niilolla 
oli talon lainatuoli ja parhaim-
millaan matka kävi Kaarinan 
sähkärillä vauhdittaessa – tulivat 
kuin pari ikään. Koronan takia 
iltaohjelmat oli peruttu, niinpä 
kokoonnuimme juttelemaan 
kahvion aulaan kaikki tai vain 
muutamia. Kuuntelimme tois-
ten kokemuksia ja kerroimme 
itsestämme. Vertaistuki toteutui 
parhaalla tavalla.

Lomakkeet, joita käytettiin 
ovat Marja Räsäsen Polioleh-
teen laittamat, vain lepopäivä-
kirjat puuttuivat. Nettikeskus-
telukin Marjan kanssa onnistui, 
vaikka yhteyden luominen 
aluksi takkuilikin.

Toivottavasti Rokua hakee ja 
se hyväksytään toistekin mei-
dän kuntoutuspaikaksi. Siellä 
oli ajateltu ja huomioitu kaikki 
mitä haluttiin. Kannustus ja 
ohjaus olivat hyvää, samoin 
ruoka oli monipuolista ja 
maittavaa. Luonto vaihtelevaa 
ja mieltä parantavaa. Toivotan 
kaikki tulemaan meidän HeKu 
kuntoutumiseen Rokualle, 
kunhan tästä koronasta pääs-
tään.

Teksti ja kuvat:  
Ulla Kurvinen Oulusta

Saimme kuin saimmekin Saimme kuin saimmekin 
mahdollisuuden polio-mahdollisuuden polio-
kurssiin Lehtimäellä kesän kurssiin Lehtimäellä kesän 
lopulla! Koronatilanne, lopulla! Koronatilanne, 
mikäpä muukaan, piti mikäpä muukaan, piti 
jännityksessä.jännityksessä.

Opiston rehtori Eija 
Saarimaa toivotti 
kurssilaiset tervetul-

leiksi opistolle. Samalla hän 
kertoi opiston ponnisteluista 
tänä kaikkien voimia raastava-
na koronakautena. Opisto on 
erityisluvalla saanut jatkaa toi-
mintaansa. Kaikilta, sekä opis-
kelijoilta että henkilökunnalta 
tilanne on vaatinut äärimmäistä 
joustamista ja sopeutumista – ja 
tuonut onnistumisen.

Polion sairastaneilla on jat-
kossakin paikkansa opiston 
toiminnassa, totesi Saarimaa. 
Hän myös kertoi ensi vuonna 
tulevista opiston 50-vuotis-
juhlista ja toivotti meidätkin 
tervetulleiksi sekä kursseille että 
juhliin. Kiitos Eija ja voimia 
teille kaikille!

Katse tulevaisuuteen 
Suomen Polioliiton puheen-

johtaja Juhani Kivipelto vieraili 
Leena-vaimonsa kanssa kurs-
sillamme. Hän oli kuulemma 
ensimmäisen kerran neljään 
kuukauteen ”ihmisten ilmoilla” 
koronan takia. 

Kivipelto kertoi mielenkiin-
toista asiaa: on osoittautunut, 
että kukaan polion sairastanut 
ei itse ole sairastunut koronaan, 
eikä tunne ketään toista po-
lioon sairastunutta, joka olisi 
sairastunut koronaan. (Tämä 
tarkoittaa tietenkin vain niitä 
henkilöitä, joiden kanssa esim. 
Suomen Polioliiton työntekijät 
ja muuten poliotoiminnassa 
mukana olevat ovat olleet jut-
tusilla, ymmärrättehän.) Nyt 
on herännyt ajatus selvittää, 
suojaako polio koronalta tai 
päinvastoin, suojaako korona 
poliolta, onko näillä kahdella 

olikaan tarjolla! Syömistä ja 
juomista, suolaista ja makeaa. 
Juttelua. Tuttujen tapaamis-
ta. Vanhojen muistelemista. 
Naurua. Musiikkia (kiitos 
ihanille muusikoille, everstille 
ja muille!). Kirpputorilöytöjä. 
Ihana ilta kanssanne, kiitos siitä, 
Ala-Mattiset!

Kädentaitoja ja marttailua
Opiston apulaisrehtori Virpi 

Lahti opetti tekemään näppä-
riä aaltopahvikuvakehyksiä ja 
Marttojen toiminnasta saimme 
kuulla varsin seikkaperäisen 
luennon. Marttojen toiminta 
on yllättävän monipuolista! 
Kiitos teille!

Sanastoa
Palvelupäällikkö Harri Kuh-

monen Kuuskaistalta. Hän se 
tietää ja osaa! Saimme heitellä 
ilmaan kaikenlaisia TVT:hen 
(siis tämänhän me jo tiedäm-
me: TVT = tieto- ja viestin-
tätekniikka, aik. ATK = au-
tomaattinen tietojenkäsittely) 
liittyviä nimiä, sanoja, lyhen-

teitä ym. ja niinpä ope selvitti 
nämä käsitteet. Ja selvitti paljon 
muutakin aiheeseen liittyvää. 
Perusteellisesti. Aina ajankoh-
tainen ja tarpeellinen luento, 
kiitos. Harria lisää!

Rannanjärven Antit
No niin, nyt sen paljastin. Siis 

mikä onkaan sen toisen miehen 
nimi…Näitä ja monia muita 
asioita meiltä kyseli tietokilpai-
lussa kurssimme vetäjä, opis-
kelijahuoltaja Jarmo Heikkilä.

Kurssilla oli mahdollisuus 
saada myös jalkahoitoa, fysiote-
rapiaa, allasjumppaa, hierontaa 
ja ratsastusta. Myös ulkopeleille 
ja bingolle oli kysyntää! Tämä 
on sitä Lehtimäen henkeä: 
kurssilaisen oli vaikea päästä 
asunnosta uimahallille hieron-
taan opiston rakennustöiden 
vuoksi. Niinpä – hieroja tuli 
asunnolle. Näin.

Korttipeliä avustettuna?
S-etukortti, Kela-kortti, ajo-

kortti, plussakortti, vakuutus-
kortti, joulukortti, vammais-

kortti, avustajakortti… Näitä 
selvittelimme luennolla. Esim. 
VR on muuttamassa käytän-
töään vammaisen avustajan 
maksuttomasta junamatkasta: 
jatkossa vammaisuuden osoit-
tamiseen tarvitaan EU:n vam-
maiskortti. Se haetaan Kelasta.

Avustaja-asiaviidakossa riittää 
pähkäiltävää! Yksi esimerkki: 
saako avustaja lähteä avusta-
maan vammaista Tampereen 
kaupungin ulkopuolelle?

Lisäksi oli mahdollisuus tu-
tustua poliota käsittelevään 
kirjallisuuteen.

Pinnistellään, ponnistellaan, 
onnistutaan!

Kaija Salmela

Post Scriptum
Kirjoitin tämän Tammenleh-

väkeskuksessa 15.9.2020. (Tak-
tiikka: yksi sormi lyö, yhdeksän 
lepää.) Eräänä päivänä vieraani 
tarjosi minulle kahviossa kahvit. 
Kahvi oli kuumaa ja siinä oli 
pilli, koska olen nyt ”vähäkä-
tinen”. Puhalsin – pilliin!

Pinnistellään, ponnistellaan, onnistutaan!
sairaudella mahdollisesti jon-
kinlainen yhteys. Tiedossamme 
ei tietenkään ole, kuinka moni 
koronaan sairastunut on myös 
sairastanut polion. Toivomme 
saavamme esim. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen 
kiinnostumaan tämän asian 
tutkimisesta.

Polioinvalidit ry:n puheen-
johtaja Lauri Jokinen vieraili 
myös kurssilla. Saimme kuulla 
yhdistyksen toimintasuunnitel-
mista näin koronakautena, ja 
esitimme omia toiveitamme. 
Osa poliolaisista haluaa esim. 
retkeillä vain muiden polion 
sairastaneiden kesken tai olla 
kuntoutuksessa vain saman 
vammaryhmän kanssa. Tästä 
(-kin) syystä Lehtimäen kurs-
seilla on jatkossakin vankka 
kannattajakuntansa! 

Kun tuli esiin luento poliosta, 
emme voineet muuta kuin to-
deta, kuinka vaikeata on löytää 
aiheesta kiinnostunut taho, jolla 
olisi valmius aiheesta puhua. 
Toisaalta kaikki kurssilaiset 
eivät halua ”kuulla puhuttavan-
kaan ainaisesta poliosta”, vaan 
haluavat irtiottoa koti-polio-
ongelma –elämästä hetkeksi. 
Olisiko vapaaehtoinen poli-
oporukka –keskusteluryhmä 
kurssilla hyvä? Yhdistys ottaa 
mielellään vastaan ehdotuksia 
ja palautetta! Kiitoksemme 
Juhanille ja Laurille!

Pirteä ilta Onnelassa
Kirkonkylän entinen koulu 

on nyt Onnela, jota pyörittä-
vät Ala-Mattiset (kaikkihan 
tunnemme Kaijan, Reijon ja 
pojat!). Yhtenä iltana teimme 
retken tänne onnellisten ihmis-
ten paikkaan. Ja mitä kaikkea 

kuntoutusta

Rokuan ympäristö tarjoaa mahtavat mahdollisuudet ulkoi-
lemiseen apuvälineillä tai ilman. Aurinkoinen sää, lumoava 
luonto ja vertaisten seura takaavat sen, että voimaantumi-
nen voi tapahtua.

Lehtimäen Opiston vetovoimaa ei murenna koronaviruskaan.
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Norpparetki Saimaalla -Norpparetki Saimaalla -
esteettömällä veneelläesteettömällä veneellä

Norppasafari liikkuu Lin-Norppasafari liikkuu Lin-
nansaaren kansallispuis-nansaaren kansallispuis-
tossa Saimaan saaristossa tossa Saimaan saaristossa 
saimaannorpan ja sääksen saimaannorpan ja sääksen 
kotivesille. Ammattiop-kotivesille. Ammattiop-
paan mukana pääsee paan mukana pääsee 
varmimmin näkemään varmimmin näkemään 
norpan ja meitäkin onnisti. norpan ja meitäkin onnisti. 

Toukokuu on paras aika 
nähdä norppa mutta 
olimme liikkeellä hei-

näkuussa jolloin tulee lähteä 
retkelle auringonlaskun aikaan, 
jolloin norppa rauhoittuu le-
pokiville.

Lähdimme liikkeelle Savon-
linnan läheltä Oravista, kesä oli 
vielä kauneimmillaan ja Saimaa 
lähes tyyni. Eli olosuhteet olivat 
ihanteelliset.

Kansallispuiston saaristo on 
koskematonta luontoa, ei ke-
sämökkejöä eikä muutakan 
merkkiä ihmisestä. Opas keitoi, 
että yhdessä saaressa on kala-
sääksen pesä ja samassa sääksi 

jo lensikin yläpuolellamme. oli 
varmaan iltapalaa hankkimassa.

Seuraavaksi näimme majavan 
pesän ja itse majavakin oli ui-
massa, siitä ei tosin paljon näe 
kun se on vedessä.

Ja sitten kohokohtana itse 
norppa, joka köllötti rantaki-
vellä ilta-auringossa. Sen nimi 
on oppaan mukaan Teemu ja se 
on vanhin tunnetuista Saimaan 
norpista.

Retkeen kuluu myös rantau-
tuminen retkisaarelle missä 
päästiin nauttiman nokikahvit.

Esteettömän retken veneenä 
on isompi Faster, jossa on hyd-
raulinen keulaporti. Keulapor-
tista veneeseen on helppo tulla 
myös pyörätuolilla. Veneessä on 
vakiovarusteena pelastusliivit, 
sadepuvut, kiikarit ja ensiapu-
välineet eli retkelle tarvitsee 
ottaa mukaan vain vähän seik-
kailumieltä.

Louise ja AK

Lähes tyyni Saimaa ilta-auringossa.Teemu on noin 30-vuotias Saimaan norppa seniori jolla on painoa kunnioitettavat 120 kg.  
Ihmettelimme toisiamme puolin ja toisin.

Esteettömän retken veneenä on isompi Faster, jossa on hyd-
raulinen keulaporti. Huopa suojasi viimalta vauhdissa.

Yläkuvassa on kalasääksen pesä kallion päällä 
Alla majavan pesä.

Yläkuvassa Linnasaaren kansallispuiston rauhaa.
Alakuvassa laskeva aurinko punaa taivaanrannan.
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www.sanaris.fi / laadinta Erkki Vuokila, ulkoasu Petri Lehtinen ja Heli Kärkkäinen
Nimi ____________________________________________________________________________________________________

Lähiosoite ______________________________________________________ Postitoimipaikka ______________________________

Pankkiyhteystiedot __________________________________________________________________________________________

Poliolehdenlehden syysruudukko

Ruudukon ratkaisu pyydetään lähettämään 15.11.2020 mennessä  
osoitteella POLIOLEHTI, Kumpulantie 1 A 8. krs, 00520 Helsinki. Kuoreen merkintä “Ruudukko”.
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Suomen Polioliiton vuo-Suomen Polioliiton vuo-
sikokous siirtyi muiden sikokous siirtyi muiden 
poliojärjestöjen kokousten poliojärjestöjen kokousten 
tapaan syksylle. Kokous tapaan syksylle. Kokous 
järjestettiin poliojär-järjestettiin poliojär-
jestöjen toimistolla. jestöjen toimistolla. 
Kokousedustajat oli valittu Kokousedustajat oli valittu 
jäsenjärjestöjen vuosiko-jäsenjärjestöjen vuosiko-
kouksissa. Osa edustajista kouksissa. Osa edustajista 
osallistui kokoukseen osallistui kokoukseen 
etäyhteyden kautta.etäyhteyden kautta.

Uusia yhteystapoja

-Ol emme v i i -
meistään ke-
vään ja kesä ai-

kana joutuneet opettelemaan 
etäyhteyksien käytön osana 
tätä järjestötyötä. Ainahan se 
ei suju ilman hankaluuksia, 
mutta kerta kerralta kokous-
taminen on sujuvampaa ja 
opimme käyttämään kaikkia 
mahdollisuuksia olla mukana 
paremmin ja tehokkaammin, 
kertoi puheenjohtaja Juhani 
Kivipelto.

- Eihän se tietenkään sama 
ole kuin tavata toinen ihminen 
näin konkreettisesti, mutta hy-
vät puolensa etäyhteydelläkin 
on. Tokikin se vaatii toimivaa 
nettiyhteyttä ja sopivat laitteet, 
mutta jos ne on, niin ei muuta 
kuin kokeilemaan.

Juhani Kivipelto kertoi myös, 
että Polioliiton toimiston hen-
kilökunta järjesti testikokouksia 
ja henkilökohtaisiakin opetus-
tuokioita etäyhteyksien parissa.

- Epäilemättä he auttavat mui-
takin, jotka ovat kiinnostuneita 
etäyhteyksien käytöstä, hän 
lupasi hymyillen.

Joustavasti palveluja myös 
poikkeustilanteessa
- Pienenä järjestönä olemme 

voineet ketterästi mukauttaa 
toimintaa muuttuneeseen ti-
lanteeseen. 

Yhteydenotot Polioliiton 
neuvontapalveluihin kääntyivät 
niin jyrkkään nousuun korona-
kevään aikana, että neuvonta-
palvelut toimivat myös koko 
kesän ajan. 

- Saimme värvättyä lisäapua 
vastaamaan puheluihin ja va-
kituiset työntekijät joustivat 
loma-ajoistaan, niin että palvelu 
jatkui katkeamatta myös loma-
aikana. Tarve keskustella ja käy-
dä läpi niin kevään aiheuttamia 
muutoksia arjessa kuin palata 
omaan polion sairastumiseen 
ja eristämiseen silloin oli todel-
linen, kertoi Oksa.

Hän totesi lisäksi, että myös 
avokuntoutuksen ohjaajat ovat 
soittaneet kurssilaisille päin ja 
kysyneet jaksamista. 

- Avokurssien ryhmätoiminta 
muuttui enemmän henkilö-
kohtaiseksi, mutta tilanne sitä 
vaati.

Avokuntoutustapahtumia 
jouduttiin keväältä perumaan, 
mutta suurin osa niistä on on-
nistuttu siirtämään syksylle. 

- Ja ne pyörivätkin täydellä 
teholla. Osallistujia ennätys-
määrä. Turvaväleistä, suusuo-
jaimista ja hygieniasta pidetään 
niin hyvää huolta kuin se vain 
on mahdollista.

 Koronan muuttamien olosuh-
teiden takia Polioliitto on pa-
nostanut sisällön tuottamiseen 
omien verkkosivujen lisäksi 
myös youtube -kanavaan.  Tie-
dolliset ja kuntouttavat videot 
tehtävineen ovat toimineet 
etäkuntoutuksena asiakkaille 
sekä tiedonlähteenä yleisesti 
maallikoille ja ammattihenki-
löille. Henkilökohtainen neu-
vonta ja ohjaus on laajentunut 
facebookiin ja messengeriin, 

sähköpostin ja puhelinyhtey-
den lisäksi.

 Laitos-, avo- ja etäkuntoutus 
tähtää poliovammaisten ja eri-
tyisesti polion myöhäisoireista 
kärsivien  oiretietoisuuden lisää-
miseen ja ilmenneiden oireiden 
itsehoitoon ja kuntouttamiseen 
sekä lisäämään valmiuksia mo-
nialaisen sosiaali- ja terveyden-
huollon tarjoamien palveluiden 
käyttämiseen tarkoituksen-
mukaisesti ja oikea-aikaisesti. 
Lisäksi tavoitteena on vahvan 
vertaistuen mahdollisuuden 
tarjoaminen.

- Monipuolisia kuntoutus-
muotojamme tarvitaan, sillä 
poliovammaiset eivät saa sai-
rauskohtaista kuntoutusta 
muualla. Kuntoutuksen mo-
nipuolisuus on välttämätöntä, 
jotta mahdollisimman moni 
saa tarvitsemansa tuen, totesi 
toiminnanjohtaja Oksa.

Laitoskuntoutus antaa polion 
sairastaneelle välineitä oman 
tilanteensa kokonaisvaltaiseen 

kartoittamiseen ja kuntoutumi-
sensa suunnitteluun, varsinkin 
silloin kun tämä kuntoutus-
muoto on hänelle yhteensopiva 
kuntoutustarvetta ajatellen. 

Avokuntoutus toimii yhdek-
sällä paikkakunnalla ja tarjoaa 
matalan kynnyksen palvelu-
muotona mahdollisuuden 
asiantuntevaan ja tutkittuun 
tietoon sekä sen pohjalta kun-
toutumiseen, osallisuuteen ja 
toimintakyvyn kohentamiseen. 

Etäkuntoutus puolestaan on 
paikasta riippumatonta ja siten 
kaikkien niiden postpoliota 
sairastavien saatavilla, joilla 
on mahdollisuus internetin 
käyttöön

- Vuoden 2021 osalta STEA 
on tämän toiminnan rahoituk-
sen suhteen tehnyt uusia ja mer-
kittäviä muutoksia. Järjestöt 
eivät enää voi avustuksen turvin 
järjestää toimintaa, joka paik-
kaa julkisen palvelutuotannon 
puutteita. Se, ettei Kela enää 
järjestä poliovammaisille heille 
räätälöityjä kuntoutusjaksoja 
tai julkinen terveydenhuolto 
ei kuntouta yli 65-vuotiaita 
polion sairastaneita, ole enää 
peruste saada rahoitusta vas-
taavalle toiminnalle. Vertais-
tuellista ryhmätoimintaan sen 
sijaan rahoitusta on mahdollista 
saada. Tehdyt muutokset vai-
kuttavat konkreettisesti ainakin 
siihen, että järjestöjen järjestä-
mille kursseille osallistuvien ei 
ole enää mahdollista saada sen 
enempää matkakorvausta kuin 
kuntoutusrahaakaan, kertoi 
toiminnanjohtaja Oksa.

Vuonna 2020 kurssitoiminta 
toteutuu suunnitellusti, jollei 
koronatilanne sitä estä.

STEA:n rahoitus vaakalaudalla
Suomen Polioliiton toimin-

nan rahoituksesta 70 % saadaan 
STEA:sta. Veikkaustuottojen 
vähetessä myös järjestöjen 
avustustasoihin on tulossa 

vähennyksiä. Vuodelle 2020 
Polioliitto sai yleisavustusta 
143 000 euroa ja kuntoutus- ja 
sopeutumisvalmennustoimin-
taan 110 000 euroa. 

- Jo vuodelle 2021 eli ensi 
vuodelle tehdyissä kaavailuissa 
jaettava summa olisi vähentynyt 
jopa kolmanneksella. Hallitus 
piti lupauksensa korvata Veik-
kauksen tuottojen alenemisen 
saajille täysimääräisenä vain 
niiltä osin, kun kyse oli ur-
heilusta ja kulttuurista. Näille 
edunsaajille tuottoalenema 
korvattiin valtion budjettiva-
roista. Vammais- ja kansanter-
veysjärjestöille budjettirahaa ei 
herunut, vaan korvaavat rahat 
otettiin ”RAY:n perintörahasta” 
eli järjestöjen omasta kassasta. 

Tulevaisuuden rahoitus 
hämärän peitossa

Sillä kassalla on tähän men-
nessä työllistetty mm. nuoria 
vammaisia. Ja osalla piti tur-
vata järjestöjen asemaa uuteen 
Soteen siirryttäessä. Nyt sillä 
rahalla sitten kerralla paikattiin 
Veikkauksen tuoton alenema. 
Täysin tehtyjen sopimusten ja 
kirjausten vastaisesti. Suomen 
valtio on siis osoittautunut 
varsin epäluotettavaksi sopi-
muskumppaniksi, totesi Bir-
gitta Oksa.

Puheenjohtaja Juhani Ki-
vipelto on huolissaan koko 
vammaisjärjestökentän tule-
vaisuudesta. Hän totesi, että 
rahapeliyhtiöiden yhdistymis-
neuvottelujen aikaan moni 
sote-järjestö suhtautui tilantee-
seen epäilevästi.

Tehdyt lupaukset ja kirjaukset, 
joihin luottaen yhdistymiseen 
suostuttiin ovat nyt osoittau-
tuneet vain lupauksiksi, jotka 
voidaan heittää roskiin.

- Eihän tämä hyvältä näytä. 
Kolmannen sektorin roolista 
koko sotepaketissa on tähän 
asti pidetty tärkeänä, mutta 
tosiasialliset toimet eivät kyllä 
näitä puheita tue. Nyt näyttää 
vahvasti siltä, että vielä vuonna 
2021 - ainakin noin yleisellä 
tasolla – STEA:n avustustasot 
pysyvät suunnitelluissa. Siitä 
eteenpäin kaikki on vielä hä-
märän peitossa.

- Eniten tässä harmittaa ja 
jopa suututtaa se, että taas ker-
ran poljettiin perusarvoamme 
yhdenvertaisuutta. Olisihan 
siihen tietysti jo pitänyt tottua, 
mutta ei vain, naurahti toimin-
nanjohtaja Oksa sarkastisesti.

Hallitukseen uusi jäsen
Polioliiton hallitus valitaan 

aina kahdeksi vuodeksi kerral-
laan. Hallituksen kokona vuo-
sikokous päätti pitää aiempien 
vuosien tapaan puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja viisi halli-
tuksen jäsentä. Jäsenjärjestöistä 
poiketen Polioliiton varapu-
heenjohtaja valitaan vuosiko-
kouksessa.

Puheenjohtajana vuosina 
2020-2021 jatkaa Juhani Ki-
vipelto ja varapuheenjohtajana 
Leo Hänninen. Hallituksen 
jäsenet ovat Markku Huostila, 
Lauri Jokinen, Kaarina Lappa-
lainen, Väinö J. Mäki-Petäys 
ja uutena hallituksen jäsenenä 
Pirjo Karin-Oka.

Teksti: BO

Polioliiton kurssilaisia  Kyyhkylässä 2018.

Polioliiton avokurssilla Varsinais-Suomessa jaettiin tietoa 
ja toimittiin, vuorossa venyttely.
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Polioinvalidit ry:n vuosi-Polioinvalidit ry:n vuosi-
kokous siirtyi huhtikuulta kokous siirtyi huhtikuulta 
syyskuulle koronavirusti-syyskuulle koronavirusti-
lanteen ja siitä aiheutunei-lanteen ja siitä aiheutunei-
den poikkeusolojen takia. den poikkeusolojen takia. 
Poikkeusolojen myötä Poikkeusolojen myötä 
lainsäädäntöä Suomessa lainsäädäntöä Suomessa 
muutettiin siten, että muutettiin siten, että 
vuosikokousten siirto syys-vuosikokousten siirto syys-
kuulle tuli mahdolliseksi.kuulle tuli mahdolliseksi.

Alueiden ääni kuuluvilla

Kokoukseen osallistui 
vajaat 30 varsinaista 
jäsentä. 

- Koronatilanne verottaa 
osallistuja, sillä matkustaminen 
julkisissa liikennevälineissä tai 
yhteiskuljetuksissa edellyttäisi 
suusuojaimen käyttöä. Tämä 
yhdistettynä tuntien matkus-
tamiseen on hankala yhtälö, 
kertoi toiminnanjohtaja Bir-
gitta Oksa.

Hän totesi kuitenkin samassa 
yhteydessä, että yhdistysdemo-
kratian toteutumiseen tällä ei 

Vertaiset arjen tukena

ollut niin suurta vaikutusta 
kuin voisi ajatella.

- Mallimme, jossa paikallis-
osastot omissa vuosikokouk-
sissaan valitsevat edustajaeh-
dokkaansa johtokuntaan ja 
käsittelevät vuosikokouksen 
asioita osoitti viimeistään nyt 
toimivuutensa. Aluejärjestöt 
ehtivät juuri ja juuri pitää omat 
kokouksensa ennen kuin ko-
rona pysäytti kaiken, tiukim-
millaan edellisenä päivänä. 
Paikallisosastot lähettivät sitten 
ajatuksensa ja ehdotuksensa 
toimistolle, ja nyt ne ovat täällä 
omina esityksinä.

Mukana poliovammaisen 
arjessa
Polioinvalidit ry:n toiminnan 

vahvana perustavoitteena on 
olla mukana polioinvalidin ar-
jessa tarjoamalla toimintakykyä 
tukevia palveluja kuten kun-
toutus ja neuvonta, hoitamalla 
polioinvalidien edunvalvontaa, 
tiedottamalla polioon ja vam-

maisuuteen liittyvistä asioista 
sekä mahdollistamalla osallistu-
misen aktiiviseen vaikuttamis-
toimintaan järjestötoiminnan 
keinoin. Kaikessa toiminnassa 
on mukana vertaistuki ja yh-
dessä tekeminen. 

Yhdistys jatkoi oman alueelli-
sen ja paikallisen neuvontapal-
velutyönsä vahvistamista. Pai-
kallisen neuvontapalvelutyön 
avulla pyrittiin puuttumaan 
jäsenistön arjen ongelmatilan-
teisiin aiempaa paremmin ja 
paikalliset olosuhteet huomi-
oiden. Yksilöllisen ohjauksen 
osuus kasvoi merkittävästi. 
Alueellisten neuvontatapahtu-
mien järjestäminen jatkui sekä 
osastojen omana toimintana 
että osana Suomen Polioliiton 
avokuntoutushanketta. Tapah-
tumia toteutettiin yhteensä 26.

Avokuntoutuksena järjes-
tettiin paikallisia lämminve-
sivoimistelu- ja liikuntaryh-
miä yhteensä kuusi. Ryhmät 
kokoontuivat 167 kertaa. 

Alueellisia, seurannan sisäl-
täviä heku-kuntoutusjaksoja 
toteutettiin 10. Yhdistyksen 
kuntoutustoimintaan osallistui 
418 henkilöä, iältään 46-90 
vuotta. Yhdistys järjesti lisäksi 
erityyppisiä kuntoutukseen ja 
vertaistukeen liittyviä tapahtu-
mia ja lyhyitä kursseja.

- Kuntoutus ja sitä tukevat 
palvelut kuten vaikkapa runsas 
vapaa-ajan toiminta kerhoi-
neen, retkineen, pelivuoroineen 
jne. jne. ovat yhdistyksen perus-
toimintaa. Palvelut on pyritty 
kaikilta mahdollisilta osilta to-
teuttamaan alueellisesti, jolloin 
osallistumismatkat lyhenevät 
merkittävästi. Valitettavasti jo-
kaisen tarvitsevan lähiseudulle 
emme palveluita kuitenkaan 
pysty järjestämään, totesi pu-
heenjohtaja Lauri Jokinen.

Yhdistyksen omaisuus 
jäsenpalveluihin
Edellinen vuosikokous ke-

väällä 2019 valtuutti johto-

kunnan myymään yhdistyksen 
omistaman yhtiön Tampereen 
Kuntouttamislaitos Oy:n ja 
osakkeet kiinteistöosakeyhtiöstä 
Kyttälänkontu Oy. 

- Tampereen Kuntouttamis-
laitos Oy myytiin Pirkanmaal-
la toimivalle Fysiomaailma 
Oy:lle. Työntekijät siirtyivät 
ns. vanhoina työntekijöinä 
uuteen yhtiöön eikä Kuntsun 
nimikään hävinnyt Tampereen 
katukuvasta, Jokinen kertoi. 

Yhtiö menetti Kelan so-
pimuksia vuonna 2019 ja 
liikevaihto laski 30%, joten 
toiminnan jatkaminen olisi 
vaatinut jo tehtyjen sopeutta-
mistoimenpiteiden jatkoksi 
suuria toiminnan muutoksia.

Kyttälänkontu Oy puolestaan 
suunnitteli laajoja saneeraustoi-
menpiteitä, joihin yhdistyksen 
olisi tullut sitoa pääomaansa 
merkittäviä määriä vuosiksi, 
joten myynti Talonrakennus 
Skanska Oy:lle oli ehdottomasti 
parempi vaihtoehto, totesi Lau-
ri Jokinen.

Hän kertoi myös olevansa 
erittäinkin tyytyväinen siihen, 
että yhdistyksen osakkeet 
saatiin myytyä viime vuoden 
puolella.

- Koronatilanne olisi varmasti 
vaikeuttanut kauppoja merkit-
tävästi. Nyt voimme todeta, 
että vuosien sijoituksille saatiin 
hyvä tuotto ja voimme nyt 
keskittyä liiketoiminnan sijaan 
kehittämään toimintaamme ja 
tarjoamaan palveluja jäsenistöl-
le kohtuuhintaan.

Vuosikokous vahvisti yksimie-
lisesti vuoden 2019 toiminnan 
ja talouden.

Mukana arjessa jatkossakin
- Suuri osa vuoden 2020 

toiminnasta on jo toteutettu, 
totesi toiminnanjohtaja Bir-
gitta Oksa kertoessaan kuluvan 

vuoden toimintasuunnitelman 
sisällöstä.

Korona pysäytti alueellisen 
toiminnan kevään ajaksi koko-
naan. Loppukesästä ja syksyn 
aikana toimintaa on vähitellen 
käynnistetty uudestaan.

- Heku-kursseja ehdittiin 
järjestää jo alkuvuodesta ja nyt 
niitä on pidetty ja pidetään 
jatkossakin. Erilaisia tapaami-
sia turvavälit ja suusuojaimet 
muistaen on testattu ja lisää 
on luvassa.

Kuinka korona sitten lopulta 
tulee näkymään vuoden 2020 
toiminnassa tullaan näkemään 
kevään 2021 vuosikokouksessa.

Vuosikokous ei tehnyt esitet-
tyyn talousarvioon muutoksia. 
Omaa pääomaa tullaan jatkos-

sakin käyttämään jäsenpalvelu-
jen rahoittamiseen.

- Pääoman käytöstä päätetään 
jatkossakin vuosittain. Ajatus 
on, että pääomaa käytetään 
etupainotteisesti, nyt, kun toi-
mintakykymme mahdollistaa 
osallistumisemme ja voimme 
sitä ylläpitää liikkumalla, pai-
notti Oksa.

Vuoden 2020 talousarviossa 
omaa pääomaa on arvioitu 
käytettävän enintään 150.000 
euroa nimenomaan jäsenille 
suunnattujen palvelujen ra-
hoittamiseen.

Johtokunnan jäsenten valinta
Vuosikokous hyväksyi joh-

tokunnan esityksen, jossa jo 
perinteistä linjaa, jossa jokaisella 

alueosastolla on oma edustajan-
sa johtokunnassa. Vuosikokous 
vahvisti myös paikallisosastojen 
lähettämät ehdotukset omasta 
ehdokkaastaan eikä äänestyksiä 
tarvittu. 

Yhdistyksen johtokunnan 
varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 
2020-2021 valittiin Timo 
Härkönen Pohjois-Suomesta, 
Kaarina Lappalainen Pääkau-
punkiseudulta, Pirjo Puskala 
Pohjanmaalta ja Seija Valko-
nen Lahti-Kouvolasta. Johto-
kunnassa jatkavat sääntöjen 
mukaisesti vuoden 2020 Sirpa 
Haapala Satakunnasta, Pirjo 
Karin-Oka Tampereelta, Iiris 
Karvinen Savosta ja Riitta Nis-
silä Varsinais-Suomesta.

Yhdistyksen 
kunniapuheenjohtajaksi 
Rauno Nieminen
Polioinvalidit ry:n vuosiko-

kouksen asialistalla oli sään-
tömääräisten asioiden ohella 
johtokunnan esitys siitä, että 
yhdistyksen monivuotinen 
puheenjohtaja Rauno Niemi-
nen kutsuttaisiin yhdistyksen 
kunniapuheenjohtajaksi. 

- Kunniapuheenjohtajuus 
on vaatimaton kiitoksemme 
siitä kaikesta, mitä Rauno Nie-
minen puheenjohtajuutensa 
aikana teki yhdistyksemme ja 
jäsenistömme hyväksi. Valitet-
tavasti Rauno - tai tutummin 
meille kaikille – Rauski ei itse 
voinut tulla paikalle, mutta 
välitämme hänelle kokouksen 
terveiset, totesi yhdistyksen 
nykyinen puheenjohtaja Lauri 
Jokinen kopauttaessaan koko-
usnuijalla kunniapuheenjohta-
juuden vahvistamisen merkiksi.

Teksti ja kuvat: BO

Polioinvalidit ry:n puheenjohtaja Lauri Jokinen painottaa 
paikallisen toiminnan tärkeyttä.”Vertaistuki on voimava-
ramme”.
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Suomen Poliohuolto ry:n 
vuosikokous pidettiin 
Kynnys ry:n Pantteri-

salissa keskiviikkona 9.9.2020.

Paikalle saapui yhdeksän 
yhdistyksen varsinaista jäsentä 
avustajineen ja läheisineen.

Kokouksen asialistalla olivat 
sääntömääräiset asiat.

Suomen Poliohuolto ry:n 
puheenjohtaja Leo Hänninen 
selvensi syytä sille, miksi tämä 
kokous pidetään nyt hyvin 
poikkeuksellisesti vasta nyt 
syksyllä:

- Kevääseen kuulunut vuo-
sikokous jouduttiin korona-
tilanteen aiheuttamien ko-
koontumis- ja liikkumisrajoi-
tusten vuoksi siirtämään tänne 
syksyyn. Tämän kokouksen 
laillisuuteen tai päätösvaltai-
suuteen sillä ei ole kuitenkaan 
merkitystä. Poikkeusaikoina 
tällaisille kokousaikojen siirrolle 
on annettu lainsäätäjien lupa.

Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Leo Hänninen ja sih-
teeriksi Polioliitosta Birgitta 
Oksa. 

Kuntoutusta ja sitä  
tukevia palveluja
Puheenjohtaja esitteli koko-

uksen osanottajille yhdistyksen 
toimintakertomuksen ja toteu-
tuneet talousluvut vuodelta 
2019.

Suomen Poliohuolto järjesti 
jäsenilleen viikon mittaisen 
kuntoutus- ja virkistysloman 
Viron Pärnussa syyskuussa 
2019. Tähän kuntoutusmat-
kaan osallistui yhteensä 19 
henkilöä. Osallistujilta perittiin 
eri suuruiset omavastuuosuudet 
riippuen siitä, oliko kyseessä 

varsinaisen jäsen, hänen avus-
tajansa vai läheisensä. Pienim-
män omavastuun maksoivat 
varsinaiset jäsenet.

Yhdistyksen perinteikäs lo-
mailutoiminta järjestettiin 
vuonna 2019 Loma- ja ko-
koushotelli Marjolassa 6.-
12.7.2019. Lomajaksolle osal-
listui kymmenen henkilöä. 
Yhdistys myönsi jäsenille myös 
lomatukea omatoimiseen lo-
mailuun. Tämä tuki myönne-
tään erillisestä hakemuksesta 
ja se myönnettiin kolmelle 
henkilölle.

Omien tapahtumiensa ohella 
yhdistys tuki taloudellisesti ja 
viestinnällisesti omien varsi-
naistensa jäsentensä osallistu-
mista poliojärjestöjen yhteiseen 
syystapahtumaan Kankaan-
pään Kuntoutuskeskuksessa 
ja myönsi kuntoutustukea 
Lehtimäen Opiston järjestä-
mälle ”Iloa elämään”-kurssille 
osallistuville.

Edunvalvontaa ja järjestötyötä
Suomen Poliohuolto ry:n jä-

senistön tarvitsemista neuvon-
tapalveluista, joihin kuuluvat 
mm. opastamista lakisääteisten 
palvelujen piiriin hakeutumi-
sessa, kirjallisten selvityspyyn-
töjen ja valitusten tekemisessä 
vastaa Suomen Polioliitto ry:n 
neuvontapalvelutoiminta.

Vuoden 2019 aikana yhdistys 
lähetti jäsenilleen kaksi jäsenkir-
jettä, joissa kerrottiin ajankoh-
taisista asioista ja yhdistyksen 
toiminnasta. Vammaislain-
säädäntöön ja sosiaaliturvaan 
liittyvää tiedotusta ja neuvontaa 
on annettu myös puhelimitse 
ja sähköpostitse. 

- Järjestötyöhän kuuluu aina 
yhdessä tekeminen. On tärkeää 
saada olla tekemässä asioita yh-
dessä, kuului osallistujien tahol-
ta ja siihen Suomen Poliohuolto 
ry antaa mahdollisuuden.

Tulevaisuus mietityttää
Kuluvan vuoden 2020 toi-

minnassa näkyy koronavirus 
ja sen aiheuttama poikkeus-
tilanne.

- Yhdistyksen näkyvimmät 
palvelut eli lomatoiminta ja 
kuntoutusmatka Viroon on 
jouduttu epidemiatilanteen 
takia perumaan tältä vuodel-
ta, pahoitteli puheenjohtaja 
Hänninen.

Kokouksen osallistujien ta-
holta ei tapahtumien perumista 
kyseenalaistettu, vaan yhteinen 
tahtotilanne oli, että terveys ja 
turvallisuus ovat tärkeämpiä 
tässä tilanteessa, vaikka eris-
täytymisellä ja osallistumatto-
muudella on myös kielteiset 
vaikutuksensa.

- Toivottavasti ensi vuonna 
voimme palata lähemmäs 
normaalia ja tavata toisiamme.

Suomen Poliohuolto rahoittaa 
toimintaansa jäsenmaksuilla ja 
omalla pääomalla. 

- Oman pääoman suhteen 
olemme tilanteessa, että yh-
distyksen toiminnan jatkon 
suhteen joudumme tekemään 
päätöksiä ihan lähiaikoina. 
Vuoden 2021 suhteen voimme 
pitää palvelutarjontamme en-
tisellään, mutta siitä eteenpäin 
tilanne vaatii uusia ratkaisuja. 
Mutta niistä neuvottelemme 
yhdessä Suomen Polioliiton 
kanssa ja tärkeintä on varmistaa, 
että yhdistyksen jäsenet eivät jää 
tarvitsemiaan palveluja ilman 
tulevaisuudessakaan, totesi Leo 
Hänninen.

Teksti ja Kuvat: BO

Korona näkyy myös 
Poliohuollon toiminnassa

Suomen Poliohuolto ry:n vuosikokousta puhututti yhdistyk-
sen tulevaisuus.

Olimme Tampereen Olimme Tampereen 
osastossa jo viime vuoden osastossa jo viime vuoden 
puolella varanneet lippuja puolella varanneet lippuja 
Tampereen Työväenteatte-Tampereen Työväenteatte-
rin Kinky Boots -musikaa-rin Kinky Boots -musikaa-
liin. Täysin tietämättöminä liin. Täysin tietämättöminä 
tulevista viruksista ja tulevista viruksista ja 
poikkeustilanteista.poikkeustilanteista.

Odotuksemme pal-
kittiin täydellises-
ti.  Saimme kokea 

jotakin aivan ainutkertaista, 
fantastiset tanssit, musiikki ja 
koskettava tarina veivät men-
nessään.  Se oli kuin vastaisku 
kaikelle harmaalle, kamalalle 
korona-ajalle ja meidän jokai-
sen liialle kriittisyydelle.

Esitys käskee meitä hyväksy-
mään itsemme ja muut sellai-
sena kuin olemme – se sanoo 

Kinky Boots –
hurmaava värikäs ilottelu
 

Oscar Wilden sanoin: ole oma 
itsesi, kaikki muut roolit on jo 
viety.  Näitä ajatuksia on toki 
aina hyvä palauttaa mieleen.

Musikaalin tarinan taustalla 
on tositapahtumat kenkäteh-
taasta konkurssin partaalla, 
sanoako irti koko työväki vai 
mikä pelastaisi tehtaan? Ajan-
kohtaista, vai mitä! Vastauksen 
antaa Lola, drag queen, jonka 
kengistä aina katkeavat korot.

Päällimmäiseksi hyväksi esi-
tyksestä jääkin kenkien glamour 
ja mainio meininki. Aplodeista 
ei meinannut tulla loppua, 
mutta olivat esityksen arvoiset.

Teksti:  Leila Lahti-Pätäri

Kuva:  Pirjo Karin-Oka

Vertaisohjaajat tutuksi
Ensimmäisenä vuorossa  
Eero Sointu

Mitä vertaisohjaus mieles-
täsi on? 

- Asettautumista toisen ase-
maan ja koettaa löytää paras 
tapa tukea  häntä.

Millaista kokemusperäistä 
osaamista hyödynnät kes-
kusteluissa? 

- Olen ollut vertaisohjaaja-
na enter ry:ssä, joka järjestää  
älylaiteneuvontaa lähinnä elä-
keikäisille. Olen toivottavasti 
saanut  sitä kautta ymmärrystä 
suhtautua eri tavalla erilaisiin 
ihmisiin. 

Miten voit tukea ohjattavia 
itsenäiseen toimintaan? 

- Tämä on suuri haaste! Jos ei 
aidosti saa herätettyä tuettavan  
omaa motivaatiota, niin hom-
ma jää puolitiehen. Mutta 
yritettävä on! 

Toimitko mieluiten yksilö- 
vai ryhmätasolla? 

- Enter-taustasta johtuen 
keskityn mieluummin yksi-
lötasoon. 

Millaisissa asioissa pystyt 
auttamaan? 

- Olen antanut Polioliiton jäse-
nillekin älylaitetukea. Se on  lei-
pälajini, mutta minua kiinnos-
taisi myös lihaskuntoutukseen  
perehtyminen, koska siitä saisi 
win-win hyödyn molemmat 
osapuolet! 

Miten ja milloin sinulle voi 
jättää yhteydenottopyynnön. 

- Minut tavoittaa parhaiten 
s-postilla:  eero.sointu@hot-
mail.com. 

Minun on turha antaa pu-
helinnumeroani, koska olen 
tylysti rajoittanut sen käyttöä. 
Kun kontakti on syntynyt, 
niin vaihdetaan tietysti tarvit-
taessa myös puhelinnumeroita.  
Älylaiteongelmissa puhelimitse 
asioiden hoitaminen on mel-
kein mahdotonta, joten pyrin 
aina siihen, että tavataan esim. 
Polioliiton toimistolla.

Koonnut: Marja Räsänen

Kuva: Jenni Pihkola

Pirjo Karin-Oka sääriä ikuistamassa.

mailto:eero.sointu@hotmail.com
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Toimintaympäristö:

Suomessa arvioidaan elävän 
vielä lähes 6000 halvaukselli-

seen polioon sairastanutta henkilöä 
(THL 2013). 
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuol-

lon toimijoiden käsitys poliokun-
toutujien toimintakykyyn vaikut-
tavista ongelmista on heikko, sillä 
vain 6 % koki saaneensa apua po-
lion jälkioireisiin liittyviin oireisiin 
ja toimintakyvyn alenemisesta joh-
tuvaan avuntarpeeseen. Neuvon-
tapalveluiden ja avokuntoutuksen 
käytännön kokemukset ovat osoit-
taneet, että poliokuntoutujilla ei ole 
itsellään tietotaitoa, uskallusta tai 
osaamista, jonka turvin he voisivat 
toimia omien etujensa mukaisesti 
kuntoutuksen monitasoisessa ver-
kostossa. Polion sairastaneet koke-
vat jäävänsä yksin poliovammansa 
aiheuttamien ongelmien kanssa. 
Vertaistuella ja tiedonsaannilla on 
poliovammaisten toimintakykyyn 
ja syrjäytymisen ehkäisyyn suuri 
merkitys. (Poliokyselyt 2003 ja 
2012; Poliovammaiset Suomes-
sa -9 vuoden seurantatutkimus, 
Mika Lehto, Tampereen Yliopisto; 
Poliokuntoutujan keskeisimmät 
kuntoutuspalvelut, Marja Räsänen, 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

Tavoitteet: 

Edunvalvonta ja 
vaikuttaminen
Suomen Polioliiton edunvalvon-

tatoiminta on suunniteltu korjaa-
maan toimintaympäristössä ha-
vaittuja epäkohtia ja löytämään 
niihin ratkaisuja siten, että polio-
kuntoutujien tarpeisiin vastataan 
asiakaskeskeisestä, poliovamman 
huomioivasta näkökulmasta.

Tieto ja tuki
Perustehtävä on poliovammaisen, 

hänen läheistensä ja ammattilaisten 
tiedon lisääminen poliosta sairau-
tena ja polion myöhäisoireiden 
vaikutuksista poliovammaisen ar-
keen. Visiona on saavuttaa polio-
vammaisia hyödyttävä tietämys 
poliosta, polion myöhäisoireista, 
poliovammaisen toimintakyvystä ja 
tarpeista, poliovammaisen hoitoket-
justa yli ammatti- ja sektorirajojen 
sekä kaiken edellä mainitun tiedon 
kokoaminen erilaisiin julkaisuihin 

ja kannanottoihin ja saadun tiedon 
jakaminen poliovammaisille itsel-
leen, heidän läheisilleen, poliovam-
maisten hoitoketjuun kuuluville 
toimijoille ja kaikille asiasta kiinnos-
tuneille. Keskiössä on ajatus siitä, 
että Polioliitto ”ottaa kopin” polio-
vammaisesta ihmisestä silloin, kun 
hän on jäänyt yksin ympäröivässä 
yhteiskunnassa.

Kuntoutus ja vertaistuki 
Tarjota poliovammaisille räätälöi-

tyjä, polion huomioivia, vertaistu-
ellisia ja tavoitteellisia kuntoutus- ja 
sopeutumisvalmennuspalveluita, 
joilla voidaan konkreettisesti tukea 
polion sairastaneiden toimintaky-
kyä. Laitosjaksojen, avokuntoutuk-
sen ja verkkokuntoutuksen avulla 
pystytään tarjoamaan kuntoutus-
palveluja eri elämäntilanteessa ja 
toimintakyvyltään eri tilanteessa 
oleville polion sairastaneille: lai-
tosjaksoista kotona tapahtuvaan 
verkkokuntoutukseen.  (Kela on 
lopettanut vuoden 2014 alusta 
harkinnanvaraisten poliokurssi-
en rahoituksen ja siirtänyt polion 
sairastaneiden kuntoutusvastuun 
terveydenhuollolle.)

Järjestötoiminta 
Luoda vahva pohja poliovam-

maisten omalle osallistumiselle. 
Poliovammaisten hyvinvoinnin 
edistämisen toteuttaminen nykyai-
kaisen ja jäsenistön toimintakyvyn 
ja mahdollisuudet huomioon otta-
van järjestötoiminnan avulla. 

Kohderyhmät 
Toiminnan kohderyhmänä ja vä-

littöminä hyödynsaajina ovat kaik-
ki polion sairastaneet henkilöt. 
Välillisesti toiminnasta hyötyvät 
myös poliovammaisten omaiset ja 
läheiset, julkinen terveydenhuol-
to ja sosiaalitoimi sekä alueelliset 
kuntoutuksen toimijat poliokun-
toutujan toimintakyvyn tukemisen 
erityiskysymyksien tiedostamisessa. 
Kohderyhmästä polion sairastaneet 
pystymme toiminnalla tavoitta-
maan vuosittain noin 2000-2500 
henkilöä, joiden arvioitu ikäja-
kauma on 4-99 vuotta (lapset ja 
nuoret maahanmuuttajataustaisia).

Toiminnan sisältö ja toteutus
Oikeuksien ja etujen valvonta – 

neuvonta ja ohjaus 

Polioliitto on aktiivisesti mukana 
suomalaisen vammaisjärjestökentän 
yhteistyössä. Järjestöjen välisessä yh-
teistyössä käytetään hyväksi erilaisia 
verkostoja ja yhteistyömuotoja. 
Keskeisenä tavoitteena on vahvis-
taa Suomen Polioliiton asemaa 
yhteiskunnallisena vaikuttajana ja 
edistää monipuolista yhteistyötä 
ja tehostaa vaikuttamistoimintaa. 
Yhteistyökumppaneita ovat mm. 
Invalidiliitto, Vanhustyön keskus-
liitto, THL, VAMLAS, EPU, poh-
joismaiset poliojärjestöt PTU, RTP, 
LFPS.  Polioliitto on Soste ry:n ja 
Vammaisfoorumin jäsen. 
Neuvontapalvelut ohjaavat ja neu-

vovat polioon ja vammaisuuteen 
liittyvissä asioissa. Neuvontapalvelu 
on maksutonta ja tarkoitettu kai-
kille polion sairastaneille ja heidän 
läheisilleen sekä muille tietoa tarvit-
seville. Neuvontapalveluja käyttävät 
yhä enemmän poliojärjestöihin 
kuulumattomat polion sairastaneet 
ja heidän omaisensa sekä poliovam-
maisia kohtaavat ammattihenkilöt. 
Toimintaa arvioidaan asiakaspalaut-
teilla, tilastoilla ja oma-arvioinnilla. 
Neuvonta on osa edunvalvontaa ja 
mukana kaikessa toiminnassa.
Ohjaus- ja neuvontatoiminnasta 

vastaa Polioliiton henkilökunta ja 
palkkioperusteiset asiantuntijat. 
Ohjaustilanteita kirjattiin vuoden 
aikana yhteensä 415 (2018: 406) 
lausuntoja ja valituksia 47 (31). 
Neuvontapalvelujen ja vaikuttami-
sen kulut olivat 43 626,20 € (2018: 
49 011,80). Toiminta rahoitettiin 
STEA:n yleisavustuksella. 

Tiedotus ja viestintä
Pääasialliset käytettävät mediat 

ovat Poliolehti, verkkosivut, jäsen-
järjestöjen tiedotuskanavat, oppaat 
ja opaslehtiset, paikallislehdet ja 
artikkelit muissa järjestölehdissä. 
Seminaarit, koulutustilaisuudet ja 
valtakunnallinen tapahtuma oli-
vat osa viestinnän kokonaisuutta. 
Markkinoimme vapaaehtoistyötä ja 
järjestötoiminnan mahdollisuuksia 
polioon ja vammaisuuteen sekä po-
liorokotuksiin liittyvän viestinnän 
rinnalla. Viestintää suunniteltiin, 
aikataulutettiin ja toteutettiin yh-
dessä jäsenjärjestöjen ja paikallisten 
vapaaehtoisten kanssa. Viestinnän 
päävastuu ja koordinointi oli Polio-
liiton henkilökunnalla. 

Poliolehti ilmestyi toimintavuoden 
aikana neljä kertaa. Painosmäärä oli 
keskimäärin 5000 kpl/nro. Lehti oli 
luettavissa näköispainoksena myös 
Polioliiton nettisivuilla. Poliolehden 
vuosikerta kuuluu jäsenetuute-
na jäsenjärjestöjen varsinaisten ja 
kannatusjäsenten jäsenmaksuun. 
Vuosikerta jaetaan vapaakappaleina 
mm. sairaaloihin, terveysasemille, 
apteekkeihin ja sosiaalitoimistoi-
hin ja jaettiin useissa erilaisissa ta-
pahtumissa. Poliolehti julkaistiin 
suunnitellusti, vaikka lehden talous 
oli tappiollinen. Poliolehti on niin 
merkittävä yhteydenpito- ja tiedo-
tuskanava, että se tullaan julkaise-
maan myös jatkossa. Vain harvalla 
poliojärjestöjen jäsenellä on käytös-
sään verkkoyhteys, joten painetusta 
Poliolehdestä luopuminen ei ole 
mahdollista. Poliolehden taitto, 
painatus ja postitus hankitaan os-
topalveluna.  Lehden päätoimittaja 
on Suomen Polioliiton toiminnan-
johtaja, toimittajina ja valokuvaaji-
na toimivat paitsi jäsenjärjestöjen 
jäsenet myös terveydenhuollon ja 
sosiaalitoimen asiantuntijat.
Suomen Polioliiton verkkosivujen 

osoite on www.polioliitto.com, ja 
niiltä löytyvät linkit jäsenjärjestöjen 
omille nettisivuille, joilla on tietoa 
mm. jäsenjärjestöjen tarjoamista 
palveluista. Verkkosivuja luetaan 
ahkerasti ja niitä hyödynnetään 
mm. terveydenhoito-oppilaitosten 
opetuksessa ja ne on linkitetty usei-
siin terveydenhuollon käyttämiin 
nettisivustoihin. Verkkosivut ovat 
luettavissa myös älypuhelimilla ja 
tabloideilla. Verkkosivuille kirjau-
tui hakuja vuoden 2019 aikana 
22 786, verkkokuntoutusivuston 
kävijämäärä 3:kk:n ajalta oli 187. 
Yleisimmät hakusanat olivat po-
lio, kuntoutus, poliorokotus ja 
poliolehti. Verkkosivuilla myös 
poliotarinoita sivusto, jossa polion 
sairastaneet kertovat kokemuksiaan 
polioon sairastumisesta ja polio-
vammaisena elämisestä. 
Polioliitto jatkoi erilaisten polioon 

ja poliovammaisuuteen liittyvien 
esitteiden ja oppaiden julkaisemista: 
rokotusopas, tietoa toimintakyvystä 
ja toimintakyvyn seurantaloma-
ke, peruspaketti poliosta ja polion 
myöhäisoireista sekä poliovam-
maiselle sopivat liikuntaohjeet. 
Viestintäaineistolla pystyttiin tuke-
maan neuvonta- ja ohjaustoimin-
taa. Kaikki julkaisut julkaistiin säh-
köisesti ja osa myös painotuotteena.
Tiedotustoiminnankulut olivat 

yhteensä 60 079,70 € (vuonna 
2018: 58 181,02), josta Polioleh-
den osuus oli 74 % eli 44 476,49 €. 
Poliolehden kulut kasvoivat hiukan 

kohonneitten postimaksujen ja 
henkilöstökulujen takia. Polioleh-
den ilmoitustuotot tulevat kasva-
maan vuonna 2020 TJM-Systemsin 
kanssa tehdyn hankintasopimuksen 
avulla, kun taas postimaksut tulevat 
nousemaan merkittävästi.

Kuntoutus- ja sopeutumis-
valmennustoiminta - tukea 
toimintakyvylle
Polioliiton järjestämän kuntoutus- 

ja sopeutumisvalmennustoiminnan 
tarkoituksena on edistää ja ylläpitää 
poliovammaisten hyvinvointia. 
Kuntoutujat valittiin hakemusten 
perusteella. Kuntoutustoiminnan 
painopisteen siirtoa laitoskuntou-
tuksesta ryhmämuotoiseen avokun-
toutukseen tukivat saadut palaut-
teet ja osallistujamäärät. 
Laitoskuntoutuksen (kolme kurssi-

jaksoa, jakson pituus 10 vrk) sisältö 
koostui tiedosta, liikunnasta ja ver-
taistuesta. Osallistujien valinnassa 
painotettiin hakijan toimintakykyä 
ja tarvetta laitosmaiselle pitkäkes-
toiselle kuntoutukselle. Kurssi-
paikat kilpailutettiin hankintalain 
mukaisesti (Hilma 2016-021208) 
Kuntoutuspaikkana toimi Kyyh-
kylän Kuntoutuskeskus. Hakijoita 
kursseille oli yhteensä 90 (vuonna 
2018: 107), joista voitiin valita 30 
henkilöä. Kurssilaisten ikäjakauma 
oli 59-85 vuotta (61-85), naisia 14 
ja miehiä 16. Kurssivuorokausia 
kertyi yhteensä 300 (290) ja kes-
kimääräinen kurssivuorokauden 
hinta 123,18 € (122,30). Kurssi-
toiminta kilpailutettiin vuodelle 
2020. Kilpailutuksen kustannuk-
set kurssikuluissa. Keskimääräinen 
kurssivuorokauden hinta nousee 
merkittävästi vuonna 2020.
Avokuntoutustoiminta aloitettiin 

kolmella paikkakunnalla vuonna 
2016. Vuosina 2018 ja 2019 avo-
kuntoutusta on järjestetty - avokun-
toutuksen suunnitelman mukaisesti 
- kahdeksalla (8) maantieteellisesti 
keskeisellä toiminta-alueella. Osal-
listujamäärän vuoksi Pääkaupun-
kiseudulla avokuntoutusryhmiä 
on kaksi. 
Avokuntoutustoiminnan keskei-

seksi tukimateriaaliksi on tehty 
toimintakyvyn suunnitelmalliseen 
kartoittamiseen ja ylläpitämiseen 
avokuntoutuksen työkirja.  Avo-
kuntoutusten sisältö on ollut tiedon 
lisäämisen lisäksi oman toimin-
takyvyn suunnittelua työkirjan ja 
tehtävien kautta sekä toiminnallista 
osallistumista erilaisten liikunta- ja 
hoitomuotojen parissa. Vuonna 
2020 avokuntoutusryhmien lu-

kumäärä nousee kysynnän vuoksi 
kymmeneen (10).
Vuonna 2018 käyttöön otetut 

ohjatut vertais- ja omaiskeskuste-
lut ovat tuoneet lisäarvoa avokun-
toutuksen sisältöön.  Vertaisoh-
jaustoiminta on saatu aktiiviseksi 
Pääkaupunkiseudulla, Varsinais-
Suomessa ja Oulussa. Oulussa on 
käynnistynyt uusi vertaisohjaajien 
vetämä ryhmä, joka kokoontuu 
kerran kuukaudessa. Ottaen huo-
mioon poliokuntoutujien keski-iän 
ja toimintakyvyn, on vertaisohjaaja 
toiminnan toteutuminen ja kasvu 
erinomainen tulos. Toiminnan ku-
lut kirjattiin avokuntoutuskuluihin.
Avokuntoutustoimintaan on osal-

listunut vuoden 2019 aikana 335 
henkilöä (vuonna 2018: 354), jois-
ta poliovammaisten osuus on 239 
henkilöä. Heistä naisia 159 ja mie-
hiä 79, ikäjakauma 38-89 vuotta. 
Avustajien, ammattihenkilöiden ja 
omaisten osuus 96 henkilöä. Kaksi 
avokuntoutustapahtumaa joudut-
tiin siirtämään vuodelle 2020. Avo-
kuntoutustoiminnan kulut - ilman 
henkilöstökuluja - olivat yhteensä 
37 669,94 € (2018: 38 671,20).
Verkkokuntoutus on suunniteltu 

tukemaan muuta kuntoutustoimin-
taa, mutta se toimii myös omana 
kokonaisuutenaan. Verkkokun-
toutuksen sisältö tähtää poliokun-
toutuksen yhteisiin tavoitteisiin 
Verkkokuntoutukseen kuuluvat 
neuvonta- ja ohjausvideot sekä 
keskusteluryhmät. Verkkokuntou-
tus käynnistyi syksyllä 2019 alku-
vuodesta toteutetun pilotoinnin ja 
ensimmäisten tieto- ja harjoitus-
videoiden valmistuttua. Verkko-
kuntoutuksen esittelytilaisuuksia 
on järjestetty sekä erikseen että 
avokuntoutustapahtumien yhtey-
dessä. Verkkokuntoutuksen kulut 
- ilman henkilöstökuluja - kirjattiin 
tuloslaskelmaan omina kuluinaan 
ja ne olivat 10 265,89 € (2018: 
5 483,58). Verkossa kokoontuvat 
keskusteluryhmät aloittavat sään-
nölliset kokoontumisensa vuoden 
2020 helmikuussa.
Kuntoutustoimintaan käytettiin 

yhteensä 117 918,97 € (2018: 
101 938,28) ja se rahoitettiin 
STEA:n Ak2-avustuksella. Myön-
netystä avustuksesta siirtyi seuraa-
valle vuodelle 7 991,44 €. Kurssitoi-
mintaa ei ole suunniteltu laajennet-
tavaksi vuonna 2020. Kuntoutus-
toiminnan vahvistamista jatketaan 
yhdellä uudella avokuntoutusryh-
mällä, uusilla verkkokuntoutus-
aineistoilla, keskusteluryhmillä ja 
vertaisohjaajaryhmillä.

Kuntoutustoimintaa arvioidaan 
asiakaskyselyillä ja henkilökunnan 
antamalla palautteella sekä Polio-
liiton henkilökunnan käynneillä 
laitoskuntoutusta toteuttavassa pai-
kassa. Palautekyselyt toimivat kun-
toutustoiminnan vaikuttavuuden 
mittarina. Kyselyissä on tullut esiin 
myös kehittämisen kohteita, vaikka 
tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä si-
sältöön on ollut 88 % osallistujista. 
Osa ryhmistä on myös käyttänyt 
sovelluttua GAS taulukkoa ja arvi-
oineet sen avulla oman kuntoutu-
misensa tavoitteiden saavuttamista. 

Järjestötoiminta - vahva 
perusta työlle
Suomen Polioliiton toiminnasta 

vastasi hallitus, joka piti toiminta-
vuonna kaksi kokousta, neuvotteli, 
teki kurssivalintoja ja päätti Poliolii-
ton käytännön toimista kokousten 
lisäksi myös sähköpostitse ja puhe-
limitse. Hallituksen jäsenet olivat: 
Kivipelto Juhani (puheenjohtaja), 
Hänninen Leo (varapuheenjoh-
taja), Huostila Markku, Jokinen 
Lauri, Lappalainen Kaarina, Mäki-
Petäys Väinö J. ja Nieminen Rau-
no. Hallituksen sihteerinä toimi 
toiminnanjohtaja Oksa Birgitta.  
Suomen Polioliitto ry:n tilintarkas-
tajina toimivat Lehtinen Jaana, HT 
ja Männistö Tarmo, HT.

Järjestöpalvelut, henkilöstö  
ja toimitilat
Suomen Polioliitto hoiti keski-

tetysti poliojärjestöjen jäsen- ja 
osoiterekisterit sekä laskutus- ja pos-
tituspalvelut sekä osan ns. hallinto-
palveluista. Jäsenjärjestöt maksoivat 
Polioliitolle palveluista järjestöpal-
velumaksun yhteensä 44 700,00 
euroa. Yhteisillä järjestöpalveluilla 
on turvattu kustannustehokkaasti 
palvelun taso ja ennen kaikkea pys-
tytty vapauttamaan luottamushen-
kilöiden ja vapaaehtoistoimijoiden 
työ polion sairastaneille suunnat-
tujen palvelujen käytännön toteut-
tamiseen. 
Vakituisia työntekijöitä Poliolii-

tolla oli kolme: toiminnanjohtaja, 
jäsensihteeri ja kuntoutusohjaaja. 
Henkilöresursseja lisäsivät tarvitut 
tehtäväkohtaisesti palkatut työn-
tekijät, asiantuntijat ja kirjoittajat. 
Henkilöstökulut olivat yhteensä 
88 746,35 € (92 291,49). 
Suomen Polioliitto ry on vuokran-

nut esteettömät toimitilat Helsingin 
Vallilasta Invalidiliitto ry:ltä. Tilois-
sa toimivat vuokralaisina myös jä-
senjärjestöt. Toimitilakustannukset 
vuonna 2019 olivat 20 268,04 €. 

Tulokset ja vaikutukset
Laadukkaan järjestö- ja palvelutoi-

minnan avulla voitiin tukea polion 
sairastaneen selviytymistä arjessa: 
tarjota tietoa, vertaistukea, vaikutta-
mismahdollisuuksia, osallistumista, 
mikä on järjestötoimintaa parhaim-
millaan. Asiantuntijapalveluilla voi-
tiin vahvistaa polion sairastaneiden 
neuvontapalveluja, lisätä yhteistyötä 
järjestöjen ja julkisen terveyden-
huollon kanssa ja lisätä tiedotus-
toimintaa mm. julkaisuilla. Toi-
minnan kautta polion sairastaneet 
saivat tietoa vammastaan, polion 
myöhäisoireista, niiden ehkäisystä, 
toimintakykyä tukevista palveluista 
ja kannustusta ottaa vastuuta omas-
ta toimintakyvystään.
Polion sairastaneet pystyivät oman 

järjestönsä kautta itse vaikuttamaan 
heitä koskevaan yhteiskunnassa 
tapahtuvaan päätöksentekoon ja 
palveluihin. Poliovammaisten lä-
heiset ja poliovammaisia kohtaavat 
ammattihenkilöt saavat tietoa vam-
masta ja sen vaikutuksista toimin-
takykyyn. Näin poliovammaisten 
erityistarpeet tulevat huomioiduksi 
paremmin ja ajoissa.

Talous
Suomen Polioliiton varsinaisella 

toiminnalla ei tavoitella taloudel-
lista voittoa. Tuotto- tai kuluraken-
teessa ei tapahtunut merkittäviä 
muutoksia toimintavuoden aikana. 
Suomen Polioliiton kokonaisku-
lut olivat toimintavuonna yhteen-
sä 321 923,65 € (vuonna 2018: 
315 585,55). Kokonaiskuluista 
kuntoutustoiminnan osuus oli 37% 
(32%), tiedotustoiminnan 19 % 
(18%) ja neuvontapalvelujen 14 % 
(16%).  Suomen Polioliiton varsi-
naisesta toiminnasta 81 % (77%) 
rahoitettiin STEA:n yleis- ja kun-
toutustoimintaan kohdennetulla 
avustuksella. 
Polioliiton oma varainhankinta 

koostui jäsenjärjestöjen jäsenmak-
suista, valtakunnallisen tapahtuman 
osallistumismaksuista, Poliolehden 
ilmoitustuloista ja vuokratuotois-
ta. Tilikauden positiivinen tulos 
11 611,66 oli pääosin seurausta teh-
tyjen yleistoiminnan säästötoimen-
piteiden onnistumisesta, joidenkin 
hankintojen (esim. jäsenrekisteriu-
udistus) siirtymisestä alkuvuoteen 
2020 sekä neuvontapalvelukulujen 
pienentymisenä, joihin päästiin 
henkilöresurssien uudelleenjaolla. 
Lisäksi neuvontapalvelujen aineis-
to- ja asiantuntijamenot siirtyivät 
suurelta osin myös vuodelle 2020. 
Ylijäämällä toteutetaan vuodelle 
2019 suunnitellut, toteutumatta 

Suomen Polioliitto ry on polion sairastaneiden 
ja heidän läheistensä valtakunnallinen  
etu- ja palvelujärjestö. 
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jääneet hankinnat ja asiantuntija-
palvelut.
Taseen loppusumma on 68 071,80 

€ (53 734,79). Oma pääoma on 
25084,23 € (13 472,57). 
Suomen Polioliiton varallisuusase-

massa ei tapahtunut merkittävää 
ennakoimatonta muutosta eikä 
sellaista ole näköpiirissä. Ilman 
STEA:n avustusta Suomen Polio-
liiton toiminta ei olisi mahdollista. 
Ohjeellisen suunnitelman mukaan 
Polioliitto kuuluu yleisavustuksen 
saajiin myös seuraavien vuosien 
ajan.

Arvio toiminnan suhteesta 
julkisen sektorin tehtäviin ja 
kilpailuvaikutuksiin
Toiminnalla ei ollut kilpailuvaiku-

tuksia eikä Polioliitolla ollut myytä-
viä palveluja. Kaikessa toiminnassa 
oli mukana järjestölähtöisyys eikä 
kilpailua tai vastakkainasettelua 
julkisen sektorin kanssa ole. Yhteis-
työtä julkiseen sektoriin tehdään 
mm. neuvontapalveluissa ja kun-
toutusohjauksessa. Saatu palaute 
tukee tavoitetta, jossa järjestöllä on 
oma vaikuttava tehtävänsä polion 
sairastaneen arjen tukena yhteis-
työssä julkisen sektorin kanssa. 

 Suomen Polioliitto ry 
hallitus

Apua polion sairastaneen arkeen!
Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Tavoite: 
Turvata ja edistää poliovammaisten 

henkilöiden oikeaa, poliovamman 
huomioivaa ja tunnistavaa hoitoa, 
kuntoutusta ja sosiaaliturvaa sekä 
edistää polion myöhäisoireiden 
tunnettavuutta ja tutkimusta.

Käytännön toteutus:
Valtakunnallinen ja alueellinen 

edunvalvontatyö 
Neuvontapalvelut ja kuntoutus-

ohjaus
Vertaistoiminnan ohjaus
Järjestöjen välinen yhteistyö

- Neuvontapalvelut ja kuntoutus-
ohjaus puhelimitse, sähköpostitse, 
ryhmä- ja yksilötapaamisin

- Lausunnot poliovammaisten arjen 
toimivuuden vaatimista tukitoi-
mista 

- Asiantuntijaseminaarit, koulutus-
tilaisuudet

- Vaikuttamistapaamiset päättäjien 
ja viranomaisten kanssa

- Kansainvälinen poliopäivä 
24.10.2020, EPU:n kokous kesä 
2020

- Euroopan poliounionin ja poh-
joismaisten poliojärjestöjen yh-
teistyötoimintaan osallistuminen

Rahoitus:
STEA yleisavustus, oma varain-

hankinta, tapahtumakohtaiset yh-
teistyökumppanit.

Tiedotus ja viestintä

Tavoite: 
Tukea poliovammaisten hyvin-

voinnin turvaamiseksi ja edistä-
miseksi tehtävää työtä tiedotuksen 
monipuolisin keinoin.

Käytännön toteutus:
Monipuolisen ja tavoitteita tuke-

van tiedotusaineiston suunnittelu, 
toteutus ja jakelu.
- Poliolehti
- nettisivut, facebook
- julkaisut: opas fysioterapeuteille, 

poliokuntoutujan toimintakyvyn 
tueksi laadittavan/käännettävän 
aineiston lisäksi (polio, polion 

myöhäisoireet, poliovammaisen 
anestesia, lääkkeet)

- seminaarit ja koulutustilaisuudet 
- kansainvälinen poliopäivä 

24.10.2020
- ulkoisen ja sisäisen viestinnän tie-

dotteet, kirjeet, henkilökohtaiset 
yhteydenotot

Rahoitus:
STEA yleisavustus, jäsenjärjestöt, 

oma varainhankinta, tapahtuma-
kohtaiset yhteistyökumppanit, osal-
listumismaksut.

Järjestötoiminta

Tavoite:
Luoda vahva pohja poliovam-

maisten omalle osallistumiselle, 
perustehtävän (poliovammaisten 
hyvinvoinnin edistämisen) toteut-
taminen järjestötoiminnan avulla.

Käytännön toteutus:
Tiivis yhteistyö jäsenjärjestöjen 

kanssa: pitkän aikavälin toiminta-
suunnitelma.
- jäsenjärjestöille tarjottava koulu-

tus (vertaisohjaus ja viestintä)
- vapaaehtoisten työnohjaus ja kou-

lutus
Yhteistyöhankkeiden edistäminen 

muiden järjestöjen ja toimijoiden 
kanssa
- Kansainvälinen poliopäivä (THL, 

EPU)
- Polion myöhäisoiretutkimus ja 

asiantuntijavaihto (pohjoismaiset 
seminaarit, EPU)

- Tutkija ja terveystieteiden tohtori 
Minna Elomaa-Krapun tutkimus, 
jonka tarkoituksena on kuvata 
lapsuudessa polioon sairastunei-
den ja heidän sisarustensa koke-
muksia sairastumisesta ja hoidois-
ta sekä näiden vaikutuksesta koko 
perheeseen, valmistuu.

Rahoitus:
STEA yleisavustus, jäsenjärjestöt, 

oma varainhankinta, yhteistyö-
hankkeiden hankerahoitus, apu-
rahat

Kuntoutus- ja sopeutumis-
valmennustoiminta 

Tavoite: 
Edistää ja ylläpitää poliovammais-

ten hyvinvointia: tukea poliovam-
maisten henkilöiden polion myö-
häisoireisiin sopeutumista, työ- ja/
tai toimintakyvyn ylläpitoa, oma-
toimisuuden säilymistä ja vertais-
tukiverkoston syntymistä.

Käytännön toteutus:
Kuntoutus- ja sopeutumisvalmen-

nuksen tärkeydestä ja olemassa 
olevista palveluista tiedottaminen.
Kuntoutus- ja sopeutumisvalmen-

nustoiminnan edistäminen ja toi-
minnan sisällöllinen ja laadullinen 
kehittäminen, erityisesti avokun-
toutushankkeen kehittäminen ja 
sähköisten kanavien käyttöönoton 
kartoitus.

Kuntoutus- ja sopeutumis-
valmennuskurssien 
ja avokuntoutuksen 
järjestäminen:

- kolme kuntoutus- ja sopeutumis-
valmennuskurssia (STEA AK2)

- polion sairastaneen sopeutumis-
valmennus vertaistukiryhmässä 
- alueellinen avokuntoutushanke 
(STEA AK 2), kymmenen (10) 
ryhmää, yhteensä 20 kokoontu-
mista

Verkkokuntoutus käynnissä.
Jäsenjärjestöjen tarjoamien kun-

toutuspalveluiden koordinointi ja 
tulosten seuranta
(Alueelliset ja paikalliset lämmin-

vesivoimistelu- ja lihashuoltoryh-
mät, HEKU-kurssit ja kuntoutus-
tapahtumat)

Rahoitus:  
STEA kohdennettu toiminta-

avustus 
Jäsenjärjestöt, osallistumismaksut, 

oma varainhankinta (muu kuntou-
tustoiminta)

Suomen Polioliitto ry 
hallitus

Suomen Polioliitto ry
Toiminta vuonna 2020

Polioinvalidit tuntevat jääneensä 
täysin yksin poliovammansa 

ja sen aiheuttamien ongelmien 
kanssa: julkinen terveydenhuolto 
ei tunnista polion myöhäisoireita 
ja sosiaalitoimi pitää poliovammasta 
aiheutuvaa toimintakyvyn voima-
kastakin laskua vain ikääntymiseen 
liittyvänä muutoksena. 
Toimintavuoden 2019 lopussa 

yhdistykseen kuului 987 (vuonna 
2018: 994) varsinaista jäsentä ja 
noin 1 200 kannatusjäsentä ja yh-
distyksen jäseneksi liittyi 14 uutta 
varsinaista jäsentä. Varsinaisista jäse-
nistä 75 % (71 %) kuului johonkin 
paikallisosastoon. Jäsenmaksunsa 
maksavien jäsenten väheneminen 
johtuu luonnollisen poistumisen 
lisäksi siitä, että Suomen Polioliiton 
kaikille suunnatut palvelut tuntuvat 
riittävän, eikä liittymistä yhdistyk-
seen katsota tarpeelliseksi. Jäsen-
määrän vähenemisestä huolimatta 
toimintaan osallistuvien määrä on 
pysynyt aiempien vuosien tasolla ja 
kuntoutustoimintaan osallistuvien 
määrä kasvanut, koska polioinva-
lidien läheiset ja henkilökohtaiset 
avustajat ovat yhä useammin muka-
na mahdollistamassa osallistumisen.

Toiminnan tavoitteet ja 
kohderyhmät:
Polioinvalidit ry:n toiminnan 

vahvana perustavoitteena on olla 
mukana polioinvalidin arjessa tar-
joamalla toimintakykyä tukevia pal-
veluja kuten kuntoutus ja neuvonta, 
hoitamalla polioinvalidien edun-
valvontaa, tiedottamalla polioon ja 
vammaisuuteen liittyvistä asioista 
sekä mahdollistamalla osallistumi-
sen aktiiviseen vaikuttamistoimin-
taan järjestötoiminnan keinoin. 
Kaikessa toiminnassa on mukana 
vertaistuki ja yhdessä tekeminen. 
Polioinvalidit ry:n toiminnan en-

sisijaisena kohderyhmänä ja välit-
tömänä hyödynsaajana ovat polion 
sairastaneet henkilöt. Heidän lisäk-
seen toiminnassa ovat yhä enem-
män mukana polioinvalidien lä-
heiset ja henkilökohtaiset avustajat, 
joiden mukanaolo on useimmiten 
myös osallistumisen ja osallisuuden 
perusedellytys. Tämä huomioidaan 
vahvasti osallistumismaksuissa.

Toiminnan sisältö ja toteutus:
Polioinvalidit ry:n toiminnassa 

painottuivat edunvalvontatyö, kun-
toutus, viestintä, monipuolinen 

vertaistuellinen vapaa-ajan toiminta 
sekä avoin ja aktiivinen järjestötyö. 
Suuri osa toiminnan toteutukses-
ta on yhdistyksen jäsenten oman 
osallistumisen ja tekemisen varassa. 
Toiminnan painotuksissa ei ole 
näkyvissä oleellista muutosta. Toi-
minnan painopiste on jatkossakin 
alueellisessa ja paikallisessa toimin-
nassa: lähellä ja arjessa mukana.
Edunvalvontaa ja vaikuttamista: 
Polioinvalidit ry:n edunvalvonnan 

tavoitteena on vaikuttaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä muuhun 
poliovammaisia ja heidän läheisiään 
koskevaan lainsäädäntöön ja edistää 
lakien soveltamista siten, että ne 
oikeasti vastaavat olemassa olevaan 
tarpeeseen. 
Polion sairastaneet tarvitsevat tu-

kea ja apua monissa arjen ongelma-
tilanteissa. Yhdistyksen tarjoamat 
neuvontapalvelut on tarkoitettu 
kaikille poliovammaisille ja heidän 
läheisilleen sekä kaikille poliosta 
kiinnostuneille. Palvelut toteute-
taan yhteistyössä Suomen Polio-
liitto ry:n kanssa eikä niistä peritä 
maksua.
Yhdistys jatkoi oman alueellisen ja 

paikallisen neuvontapalvelutyönsä 
vahvistamista. Paikallisen neuvon-
tapalvelutyön avulla pystyttiin jä-
senistön arjen ongelmatilanteisiin 
puuttumaan aiempaa paremmin 
ja paikalliset olosuhteet huomioi-
den. Yksilöllisen ohjauksen osuus 
kasvoi merkittävästi. Alueellisten 
neuvontatapahtumien järjestämi-
nen (26 tapahtumaa) jatkui sekä 
osastojen omana toimintana että 
osana Suomen Polioliiton avokun-
toutushanketta. 

Kuntoutustoimintaa:
Yhdistyksen kaikkeen kuntoutuk-

seen liittyvän toiminnan tärkein 
tavoite on kertoa polion sairasta-
neille oikeudesta kuntoutukseen, 
tiedottaa olemassa olevista kuntou-
tuspalveluista ja painottaa jatkuvan 
omasta toimintakyvystä ja hyvin-
voinnista huolehtimisen tärkeyttä. 
Koska julkisen terveydenhuollon 
polion sairastaneille tarjoamat kun-
toutuspalvelut ovat lähes olematto-
mat, yhdistys jatkoi omien kuntou-
tuspalvelujensa vahvistamista. 
Avokuntoutuksena järjestettiin 

paikallisia lämminvesivoimistelu- 
ja liikuntaryhmiä yhteensä 6 (6), 
jotka kokoontuivat 167 (162) ker-
taa. Alueellisia, seurannan sisältäviä 

heku-kuntoutusjaksoja toteutettiin 
10 (10). Yhdistyksen kuntoutus-
toimintaan osallistui 418 (401) 
henkilöä, iältään 46-90 vuotta (45-
88 vuotta). Yhdistys järjesti lisäksi 
erityyppisiä kuntoutukseen ja ver-
taistukeen liittyviä tapahtumia ja 
lyhyitä kursseja.
Kuntoutustoiminnan kokonaisku-

lut vuonna 2019 olivat 65 742,71 
euroa (2018: 53 393,35). Kurssi-
paikkojen keskitetysti hoidettu va-
linta ja laaditut valmiit ohjelmamal-
lit ja omaohjaus paransivat toimin-
nan laatua ja tuki vapaaehtoisten 
toimijoiden jaksamista. Yhdistyk-
sen järjestämistä kuntoutuspalve-
luista perittiin osallistumismaksu, 
jäsenistöltä suuruudeltaan 0-50%, 
avustajilta ja läheisiltä 0-100% to-
dellisista kuluista. 

Viestintää:
Monipuolisia viestinnän keinoja 

käyttäen yhdistys tekee työtään 
tunnetuksi ja vahvistaa asemaansa 
asiantuntijajärjestönä. Polioinvalidit 
ry kertoi toiminnastaan, polioin-
validin arjen ongelmista, polion 
myöhäisoireista ja poliorokotusten 
tärkeydestä erilaisilla messuilla, 
kansalaisfoorumeilla ja koulutusta-
pahtumissa. 
Yhdistyksen tärkein tiedotuska-

nava on Poliolehti (julkaisijana 
Suomen Polioliitto ry). Jäsenetuna 
jaettava lehti ilmestyi neljä kertaa. 
Yhdistyksen paikallisosastot ja jä-
senet osallistuivat aktiivisesti Po-
liolehden tekemiseen valokuvin ja 
jutuin. Osastoilla on lehdessä omat 
tiedotussivut, joilla kerrotaan pai-
kallistoiminnan ajankohtaisista ta-
pahtumista. Yhdistyksellä on myös 
omat kotisivut. Lisäksi yhdistys pai-
kallisosastoineen lähetti jäsenilleen 
yhteensä 48 (31) erilaista jäsenkir-
jettä, joissa tiedotettiin yhdistyksen 
jäsenilleen suuntaamista palveluista 
ja tapahtumista sekä opastettiin yh-
distystoiminnassa. 
Tiedotustoiminnan kokonaiskulut 

vuonna 2019 olivat 6 439,47 euroa 
(vuonna 2018: 6 531,10). Vuosika-
lenteri toteutettiin yhteistyössä Suo-
men Polioliiton kanssa ja kalenteri 
toimi avo- ja verkkokuntoutuksen 
tiedotusaineistona.

Järjestötoimintaa:
Yhdistykseen kuului vuoden 2019 

lopussa kahdeksan paikallisosastoa: 
Lahti-Kouvolan, Pohjanmaan, Poh-

jois-Suomen, Pääkaupunkiseudun, 
Satakunnan, Savon, Tampereen ja 
Varsinais-Suomen osasto. Osastojen 
toiminnassa pyritään huomioimaan 
osastojen erilaiset toimintaympäris-
töt ja osallistumismahdollisuudet. 
Luottamushenkilöiden jaksamisen 

ja alueellisen toiminnan turvaami-
seksi on toteutettu osassa osastoja 
muutoksia, joissa keskustoimiston 
roolia osaston toiminnan käytän-
nön toiminnan toteutuksessa on li-
sätty mm. siten, että toimisto hoitaa 
maksuliikenteen, kerää ilmoittau-
tumiset, hoitaa kirjeenvaihtoa jne. 
Toimivia malleja tullaan kehittä-
mään, testaamaan ja toteuttamaan 
tarpeen mukaan myös jatkossa. 
Paikallisosastoille myönnet-

tiin toiminta-avustusta yhteensä 
12 750,00 euroa. Toiminta-avustus 
käytettiin jäsenille suunnatun kun-
toutustoiminnan, alueellisten jäse-
nille suunnattujen tapahtumien ja 
matkojen rahoittamiseen. 
Polioinvalidit ry:n vapaa-ajan 

toiminta tukee yhdistyksen kun-
toutus- ja tiedotustoimintaa. Ta-
pahtumien järjestelyissä pyritään 
ottamaan mahdollisimman hyvin 
turvallisuus ja esteettömyys. Lisäk-
si yhdistys järjestää tapahtumiin 
avustajia varmistaakseen vaikea-
vammaisten henkilöiden osallistu-
mismahdollisuudet. Tapahtumat 
rahoitettiin osin osallistumismak-
suilla ja osin yhdistyksen omalla 
rahoituksella. 
Erilaisia vapaa-ajan tapahtumia 

järjestettiin 188 (187), joista yksi 
oli ulkomaille suuntautunut matka. 
Vilkas kerhotoiminta lisäsi tapahtu-
makertojen määrää merkittävästi. 
Osallistujakertoja kertyi yli 1500. 
Vapaa-ajantoiminnan kokonaisku-

lut olivat 62 796,78 euroa (2018: 
67 953,29). Osallistumismaksuilla 
vapaa-ajan toiminnan kustannuk-
sista rahoitettiin 63 % (2018: 60 
%). Monipuolinen vapaa-ajantoi-
minta tukee hyvin jäsenten osal-
listumista, edistää vertaistukea ja 
on kerätyn palautteen mukaan yhä 
useammalle yhä tärkeämpi, jollei 
peräti ainut, mahdollisuus osallistua 
kodin ulkopuolisiin tapahtumiin. 
Vapaa-ajan toiminta kehitetään ja 
toteutetaan jäsenistön toiveiden 
mukaiseksi ja myös hinnoittelulla 
pyritään madaltamaan osallistumis-
kynnystä ja lisäämään osallistumis-
mahdollisuuksia.

Polioinvalidit ry 
Toimintakertomus vuodelta 2019
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Polioinvalidit ry:n ylintä päätäntä-
valtaa käyttää varsinainen kokous. 
Toimintasuunnitelman ja talousar-
vion laatimiseen, ennen kuin se esi-
tettiin vuosikokoukselle, osallistui 
paikallisosastojen vuosikokouksissa 
128 jäsentä. 
Polioinvalidit ry:n toiminnasta 

vastaa johtokunta. Johtokunnan 
kokouksia pidettiin viisi. Koko-
usten ohella johtokunta neuvot-
teli sähköpostitse ja puhelimitse 
yhdistyksen toimintaan liittyvistä 
asioista. Johtokunnan jäsenet oli-
vat: puheenjohtaja Lauri Jokinen, 
varapuheenjohtaja Kaarina Lappa-
lainen (henkilökohtainen varajäsen: 
Riitta Suurkuukka), Pirkko Ahola 
(Olavi Parviainen), Sirpa Haapala 
(Eija Laakso), Riitta Nissilä (Jarkko 
Suominen), Pirjo Karin-Oka (Leila 
Lahti-Pätäri), Iiris Karvinen (Esko 
Timonen), ja Timo Härkönen (Si-
nikka Narkiniemi, ent. Korvala) 
ja Seija Valkonen (Helena Kotilai-
nen). Johtokunnan sihteerinä toimi 
toiminnanjohtaja Birgitta Oksa. 
Polioinvalidit ry:n tilintarkastajina 

toimivat Jaana Lehtinen, HT ja 
Tarmo Männistö, HT Varatilintar-
kastajina ja tilintarkastustoimisto 
Aaltonen & co osoittamat tilintar-
kastajat.
Toiminnanjohtajan ja jäsensih-

teerin tehtäviä hoitavat Suomen 
Polioliitto ry:n toiminnanjohtaja 
ja jäsensihteeri. Kannatusjäsen-
hankkijat ovat provisiopalkkaisia. 
Yhdistyksellä oli keskimäärin kolme 
palkattua työntekijää.
Jäsentietojen ylläpito ja jäsenmak-

sujen laskutus hoidettiin keskitetys-
ti poliojärjestöjen jäsenrekisteri- ja 
laskutusohjelmaa käyttäen. Poli-
oinvalidit ry maksoi järjestöpalve-
lumaksua Suomen Polioliitto ry:lle 
29 800,00 euroa.  
Polioinvalidit ry on vuokrannut 

esteettömät toimistotilat Suomen 
Polioliitto ry:ltä. Paikallisosastoilla 
ei ole omia toimitiloja, vaan niiden 
toimistotiloina toimivat osastojen 
johtokuntien jäsenten omat kodit. 
Vuokrakulut olivat 6 600,00 euroa.

Talous ja varainhankinta
Polioinvalidit ry:n talous perustui 

vuosikokouksen hyväksymään ta-
lousarvioon eikä toiminnalla tavoi-
teltu taloudellista voittoa. 

Kokonaiskulut olivat 296 747,96 
euroa (2018: 269 247,34), jos-
ta varsinaisen toiminnan kulut 
208 380,31 euroa.
Toimintavuoden taloudellinen tu-

loksessa   +541 726,50 euroa näkyy 
erityisesti se, että vuosikokouksen 
27.04.2019 päätöksen mukaisesti 
yhdistys möi Kyttälänkontu Oy:n 
ja Tampereen Kuntouttamislaitos 
Oy:n osakkeensa.
Varainhankinnan kulujen osuus 

varainhankinnan kokonaistuotoista 
oli 58% (39 %). Varainhankinnan 
tulosta rasittivat Kyttälänkontu 
Oy:n kehittämishankkeeseen/osak-
keiden myyntiin liittyvät kustan-
nukset sekä Tampereen Kuntout-
tamislaitos Oy:n tappiollinen tulos. 
Varainhankinnan tuottoihin on 

jäsenmaksujen, vuokra- ja adres-
situottojen lisäksi kirjattu saadun 
testamenttilahjoituksen tuotto. 
Varainhankinnassaan yhdistys nou-
dattaa sosiaali- ja terveysjärjestöille 
laadittuja varainhankinnan eettisiä 
periaatteita.

Toiminta tulevina vuosina
Yhdistyksen toiminnan ja rahoi-

tuksen suunnittelua tulee jatkaa 
sekä viiden että kymmenen vuoden 
tähtäimellä.
Oman pääoman käytöstä toimin-

nan rahoittamiseksi päätetään vuo-
sittain yhdistyksen vuosikokoukses-
sa. Vuosille 2020-2023 johtokunta 
esittää omaa pääomaa käytettäväksi 
150 000 €/vuosi. 
Yhdistyksen tarkka talouden seu-

ranta ja tehdyt omaisuuden käytön 
pitkän ajan suunnitelmat, jotka 
tarkistetaan ja hyväksytään vuosi-
kokouksessa vuosittain, varmistavat 
sen, että yhdistyksen talous pysyy 
vakaana ja jäsenille pystytään tarjo-
amaan toimivia ja 	 kohtuuhintai-
sia jäsenpalveluja vaarantamatta 
yhdistyksen edunvalvontatyötä tai 
yleishyödyllisiä järjestötehtäviä. 

Polioinvalidit ry
Johtokunta 

Edunvalvonta ja vaikuttaminen 
– olemassaolon oikeutta!

Tavoite: 
Turvata ja edistää polion sairasta-

neiden henkilöiden oikeaa, polio-
vamman huomioivaa ja tunnistavaa 
hoitoa, kuntoutusta ja sosiaaliturvaa 
sekä lisätä polion myöhäisoireiden 
tunnettavuutta.

Käytännön toteutus:
Valtakunnallinen, alueellinen ja 
paikallinen edunvalvontatyö 
Neuvontapalvelut ja kuntoutus-
ohjaus
Vertaistoiminnan tukeminen
Järjestöjen välinen yhteistyö
Neuvontapalvelut puhelimitse, 
sähköpostitse, ryhmä- ja yksilöta-
paamisin 
Alueelliset kuntoutusohjauspäivät 
Lausunnot polion sairastaneiden 
arjen toimivuuden vaatimista tu-
kitoimista. 
Vaikuttamistapaamiset päättäjien 
ja viranomaisten kanssa.
Kansainväl inen poliopäivä 
24.10.2020

Rahoitus:
Yhteistyökumppanit, oma varain-
hankinta, oma pääoma
Tiedotus ja viestintä – me olemme 
yhä olemassa!

Tavoite: 
Tehdä yhdistyksen toimintaa tun-

netuksi, kertoa polion sairastaneen 
arjesta ja jakaa tietoa poliosta ja 
polion myöhäisoireista ja toiminta-
kyvyn ylläpitoa tukevista palveluista 
ja tukitoimista.

Käytännön toteutus:
Poliolehti (Polioliitto), nettisivut 
Syystapahtuma 30.10.-1.11.2020, 
Oulu Eden
Kansainväl inen poliopäivä 
24.10.2020
Vuosikalenteri 2021
Ulkoisen ja sisäisen viestinnän tie-
dotteet, kirjeet, henkilökohtaiset 
yhteydenotot
Messut ja tapahtumat

Rahoitus:
Oma varainhankinta, tapahtu-

makohtaiset yhteistyökumppanit, 
osallistumismaksut.

Kuntoutus- ja sopeutumis-
valmennustoiminta –  
apua arkeen!

Tavoite: 
Edistää ja ylläpitää polion sai-

rastaneiden hyvinvointia: tukea 
polioinvalidien henkilöiden polion 
myöhäisoireisiin sopeutumista, 
työ- ja/tai toimintakyvyn ylläpitoa, 
omatoimisuuden säilymistä ja ver-
taistukiverkoston syntymistä.

Käytännön toteutus:
Kuntoutus- ja sopeutumisvalmen-
nuksen tärkeydestä ja olemassa 
olevista palveluista tiedottaminen.
Kuntoutus- ja sopeutumisvalmen-
nuskurssien ja -tapahtuminen jär-
jestäminen:
HEKU-kurssit (alueelliset)
Iloa Elämään-kurssi (valtakun-
nallinen)
Suomen Polioliiton alueellinen 
avokuntoutustoiminta:  Lahti-
Kouvola, Pirkanmaa, Pohjanmaa, 
Pohjois-Suomi , Pääkaupunkiseu-
tu, Satakunta , Savo ja Varsinais-
Suomi.
alueelliset lämminvesivoimistelut/
salijumpat
paikalliset kuntotapahtumat

Rahoitus:  
Oma varainhankinta, osallistu-

mismaksut, oma pääoma, Suomen 
Polioliitto (STEA)

Vapaa-ajan toiminta – 
vertaistukea!

Tavoite: 
Vertaistuellisen osallistumisen 

mahdollistaminen, syrjäytymisen 
vähentäminen

Käytännön toteutus
Alueelliset ja valtakunnalliset ta-

pahtumat, kokoontumiset poli-
oinvalideille ja heidän läheisilleen.  
Tapahtumissa otettu huomioon 
esteettömyys ja yleisavustajat.
Kerhot
Retket
Tapahtumat 

Rahoitus:
Osallistumismaksut, oma varain-

hankinta, oma pääoma

Järjestötoiminta – yhdessä 
toimimisen perusta!

Tavoite:
 Luoda vahva pohja polion sairas-

taneiden omalle osallistumiselle, 
perustehtävän (polion sairastanei-
den hyvinvoinnin edistämisen) 
toteuttaminen avoimen ja vahvan-
järjestötoiminnan avulla.

Käytännön toteutus: 
Toiminnan ja organisaation kehit-
täminen: 

- matalan kynnyksen toiminta ja 
osallistuminen

- rahoituksen, toiminnan turvaami-
nen

- osastoille tarjottava koulutus (ver-
taisohjaus ja viestintä)

- järjestöpalvelut: jäsen- ja osoitere-
kisterit, laskutus ja postitusohjel-
mat (Suomen Polioliitto ry)

- yhteistyöhankkeet muiden järjes-
töjen ja toimijoiden kanssa

Osastojen vuosikokoukset kevät 
2020
Vuosikokous 19.9.2020 Helsinki 
Aluetoiminnan rahoitus ja toimin-
nan mahdollisuudet
Luottamushenkilöiden koulutus ja 
jaksamisen tuki
Poliojärjestöjen yhteistyö

Rahoitus:
Oma varainhankinta, yhteistyö-

hankkeiden hankerahoitus, apura-
hat, oma pääoma

Polioinvalidit ry
Johtokunta 

Polioinvalidit ry 
Toiminta vuonna 2020 Polioinvalidit ry:lle 

kunniapuheenjohtaja

Polioinvalidit ry:n pu-
heenjohtajana vuosina 
2003-2019 toiminut 

Rauno Nieminen kutsuttiin 
yksimielisesti Polioinvalidit 
ry:n kunniapuheenjohtajaksi 
yhdistyksen vuosikokouksessa 
19.9.2020.

Rauno Nieminen vahvisti 
puheenjohtajuuskaudellaan 
yhdistyksen alueellista ja pai-
kallista toimintaa. Hän ei kos-
kaan unohtanut muistuttaa 
paikallisen toiminnan tärke-
ydestä: ”Viemme toiminnan 
lähemmäksi jäseniämme. Eri 
puolilla Suomea järjestettäviin 
palveluihin on helpompi osal-
listua.”  

Rauno Nieminen kannusti 
yhä uudestaan ja uudestaan yh-
distyksen luottamushenkilöitä 
jaksamaan ja kehittämään uusia 
vertaistapaamisen malleja. Hän 
on yhä erityisen iloinen yhdis-
tyksen heku-kurssitoiminnasta, 
joka tarjoaa jäsenistölle mah-
dollisuuden oman toiminta-
kyvyssä tapahtuvien muutosten 
seuraamiseen ja jaksamisen 
vahvistamiseen. 

Hekukurssit käynnistyivät 
vuonna 2007. Ensimmäise-
nä kurssin toteutti Pohjois-
Suomen osasto. Jo seuraavana 
vuonna kursseja toteutettiin 
kahdeksalla eri paikkakunnal-
la.  Heku-kurssja on järjestetty 

vuosittain noin kymmenen ja 
ne ovat osoittautuneet tärkeiksi. 
Vuosittain kursseihin osallistuu 
pari sataa kuntoutujaa.

Rauno Nieminen oli heiken-
tyneen terveydentilansa vuoksi 
estynyt saapumasta paikalle 
vastaanottamaan kunniapu-
heenjohtajan titteliä. Kokous 
viestitti kunniasta Raunolle 
kukkatervehdyksellä.

Koko Polioinvalidit ry kiittää 
”Rauskia” vuosien tärkeästä 
työstä ja toivottaa hänelle hyvää 
syksyä, nyt yhdistyksen kunnia-
puheenjohtajana.

Teksti: BO

Kuva: Rauskin kotiarkisto

Tmi Ari Jortikka
Köyliö, www.matkajortikka.fi

Hammaslääkäri  
Auli Reijonen

Lahti, puh. 03 751 2122

Eino Nikka & Knit
Pekanpää, puh. 0400 785 844

Pihahuolto Oy
Tampere, www.pihahuolto.fi

VANTAAN  
LuONNONKiVi Oy

puh. 040 513 8419
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Suomen Poliohuolto r.y. on po-
liovammaisten 30.4.1958 pe-

rustama ja heidän itsensä johtama 
valtakunnallinen vammaisjärjestö, 
jonka toimialueena on koko Suomi 
ja kotipaikkana Helsinki. Suomen 
Poliohuolto r.y:n toiminnan tar-
koituksena on poliovammaisten 
yleinen edunvalvonta, vammais-
lainsäädäntöön liittyvä tiedotus-
toiminta, jäsenistön opastaminen 
hakeutumaan lakisääteisten palve-
lujen ja tukitoimien piiriin, yhteis-
kunnallinen vaikuttaminen siten, 
että poliovammaisten erityistarpeet 
tulevat otetuiksi riittävässä määrin 
huomioon lainsäädännössä ja yh-
teiskuntasuunnittelussa, poliovam-
maisten syrjäytymisen ehkäisemi-
nen ja heidän tasa-arvoisuutensa 
edistäminen, kuntoutus-, lomailu- 
ja virkistystoiminnan järjestäminen, 
sekä jäsenistön keskinäisen vertais-
tuen tarjoaminen. 

Jäsenistö
Suomen Poliohuolto ry:n jäsenis-

tön muodostavat polion sairasta-
neet varsinaiset jäsenet sekä yhdis-
tyksen toimintaa tukevat kanna-
tusjäsenet. Vuoden 2019 päättyessä 
yhdistykseen kuului yhteensä 449 
jäsentä, joista varsinaisten polio-
vammaisten jäsenten osuus oli 161 
henkilöä ja kannatusjäsenten osuus 
288 yksityistä henkilöä/yritystä.

Hallinto
Suomen Poliohuolto ry:n ylintä 

päätösvaltaa käyttää kerran vuo-
dessa kokoontuva vuosikokous. 
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosi-
kokouksen valitsema hallitus, jo-
hon kuuluu 8 jäsentä. Hallituksen 
jäsenet valitaan kahdeksi vuodek-
si kerrallaan siten, että kunakin 
vuonna eroaa vuorollaan 4 jäsentä, 
jotka vuosikokouksen päätöksellä 
voidaan valita hallitukseen uudel-
leen. Hallituksen toimikausi kestää 
yli kalenterivuoden siihen saakka, 
kunnes vuosikokous on valinnut 
uuden hallituksen.
Suomen Poliohuolto ry:n vuosiko-

kous pidettiin 17.5.2019 Kinaporin 
palvelukeskuksessa Helsingissä. 
Kokoukseen osallistui 11yhdistyk-
sen varsinaista jäsentä. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Leo Hän-
ninen ja sihteerinä Birgitta Oksa. 
Hallituksen jäseniksi vuosille 2019 
- 2020 valittiin Leo Hänninen, 
Markku Huostila, Yodit Melaku 

Suomen Poliohuolto r.y.
Toimintakertomus vuodelta 2019

ja Eira Tenhonen. Vuoden 2019 
hallituksen jäseninä jatkoivat Toivo 
Enqvist, Aira Hukka, Risto Korho-
nen, Väinö J. Mäki-Petäys. 
Helsingissä 17.5.2019 pidetyssä 

hallituksen järjestäytymiskokouk-
sessa yhdistyksen ja sen hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Leo Hän-
ninen, varapuheenjohtajaksi Väinö 
J. Mäki-Petäys ja sihteeriksi Yodit 
Melaku. Hallitus kokoontui kerto-
musvuoden aikana 2 kertaa. Asioita 
käsiteltiin yhteensä 22 pöytäkirjan 
kohdassa. Hallitus päätti kiireellisis-
tä asioista lisäksi myös puhelimitse 
ja sähköpostin avulla.

Toimisto
Suomen Poliohuolto ry:n toimisto 

sijaitsee esteettömissä tiloissa Hel-
singin Vallilassa osoitteessa Kum-
pulantie 1 A 8. krs, 00520 Helsinki, 
puh. (09) 686 0990,. Yhdistyksen 
sähköpostiosoite on leo.hanninen@
pp1.inet.fi
Kertomusvuoden aikana yhdistyk-

sen palveluksessa toimi 1 osa-aikai-
nen järjestösihteeri. Suomen Polio-
huolto ry:n tarvitsemat jäsensihtee-
ri-, reskontra – ja kirjanpitopalvelut 
ostettiin Suomen Polioliitto ry:ltä.

Tiedotustoiminta
Suomen Poliohuolto ry:n tiedo-

tustoimintaa on hoidettu 4 ker-
taa vuodessa ilmestyneen Suomen 
Polioliitto ry:n julkaiseman Polio-
lehden, internet-verkossa olevan 
Suomen Poliohuolto ry:n kotisivun, 
sekä jäsenkirjeiden avulla. Suomen 
Poliohuolto ry:n kotisivu löytyy os-

oitteesta www.suomenpoliohuolto.
fi ja Suomen Polioliitto ry:n kotisi-
vun www.polioliitto.fi kautta.
Poliolehden vuosikerta sisältyi 

edelleen sekä varsinaisten jäsen-
ten, että kannatusjäsenten jäsen-
maksuun. Poliolehden tiedottava 
merkitys korostuu myös siten, että 
sen vapaakappaleita lähetetään run-
saasti mm. julkisiin toimipisteisiin, 
kuntiin, sairaaloihin ja moniin 
muihin toimintamme kannalta 
tärkeisiin kohteisiin. 
Vuoden 2019 aikana yhdistys lä-

hetti jäsenilleen 2 jäsenkirjettä, 
joissa kerrottiin ajankohtaisista 
asioista ja yhdistyksen toiminnasta. 
Vammaislainsäädäntöön ja sosi-
aaliturvaan liittyvää tiedotusta ja 
neuvontaa on annettu myös puhe-
limitse ja sähköpostitse. 

Kuntoutus-, lomailu-, 
virkistys- ja vapaa-
aikatoiminta
Suomen Poliohuolto ry järjesti jä-

senilleen ajalla 8-14.9.2019 viikon 
mittaisen kuntoutus- ja virkistyslo-
man Estonia Medical Spa & Hotel 
Puistotalossa Viron Pärnussa.  Kun-
toutus- ja virkistyslomalle osallistui 
yhteensä 19 henkilöä.
Suomen Poliohuolto ry tuki vuo-

den 2019 aikana jäsentensä osal-
listumista Suomen Polioliitto ry:n 
järjestämään poliojärjestöjen syysta-
pahtumaan Kankaanpään kuntou-
tuskeskuksessa 28-29.9.2019, sekä 
myönsi jäsenilleen kuntoutustukea 
Lehtimäen Opiston järjestämälle 

”Iloa elämään” – kurssille osallis-
tumiseen.
Suomen Poliohuolto ry:n lomailu-

toiminta järjestettiin Loma- ja ko-
koushotelli Marjolassa Lappeenran-
nassa 6 -12.7.2019. Lomajaksolle 
osallistui 10 henkilöä. Suomen Po-
liohuolto ry myönsi vuoden 2019 
aikana lomailutukea omatoimiseen 
lomailuun 3 varsinaiselle jäsenelle. 
EDUSTUS
Suomen Poliohuolto ry on Suo-

men Polioliitto ry:n jäsen. Suomen 
Poliohuolto ry:n edustajina Suo-
men Polioliitto ry:n hallituksessa 
toimivat Leo Hänninen (varapu-
heenjohtaja), Väinö J. Mäki-Petäys 
ja Markku Huostila.
Suomen Poliohuolto r.y:n jäsenistö 

oli hyvin edustettuna myös useiden 
kaupunkien ja kuntien vammais-
neuvostoissa.

Talous
Suomen Poliohuolto ry:n toiminta 

rahoitettiin varsinaisten jäsenten ja 
kannatusjäsenten maksamilla jäsen-
maksuilla ja korkotuotoilla saaduilla 
varoilla, sekä edellisiltä vuosilta ker-
tynyttä ylijäämää käyttäen.
VALVONTA
Tilintarkastajana on toiminut Jaa-

na Lehtinen HT, varatilintarkasta-
jana Jani Holmi HT ja toiminnan-
tarkastajana Heikki Aaltonen asi-
anajaja, varatoiminnantarkastajina 
Leena Simola-Nikkanen.

Suomessa elää tällä hetkellä arviolta 
noin 6000 polion sairastanutta hen-
kilöä. Poliovammaisuus on heille 
elämänsä loppuun saakka riesana 
arjessa selviytymiselle. Suomen Po-
liohuolto ry pyrkii toiminnallaan 
parhaansa mukaan ehkäisemään 
poliovammaisten jäsentensä syrjäy-
tymistä ja vetäytymistä, edistämään 
heidän nykyisten voimavarojensa 
säilymistä mahdollisimman pit-
kään, tarjoamaan heille poliotietoa 
ja opastusta arkeen liittyvissä on-
gelmatilanteissa, tarjoamaan jäse-
nistön keskinäistä vertaistukea ja 
mielekästä yhdessäoloa kuntoutus-, 
lomailu-, virkistys- ja vapaa-aikatoi-
minnan muodossa. 
Kiitämme työmme tukijoita ja 

yhteistyökumppaneitamme kulu-
neesta vuodesta.

Suomen Poliohuolto ry 
Hallitus

Suomen Poliohuolto r.y:n vuo-
den 2020 toiminnan muo-

dostavat poliovammaisten yleinen 
edunvalvonta, vammaislainsää-
däntöön liittyvä tiedotustoiminta, 
poliovammaisten syrjäytymisen 
ehkäiseminen ja tasa-arvoisuutensa 
edistäminen, sekä jäsenistön kes-
kinäisen vertaistuen tarjoaminen.

Hallinto
Suomen Poliohuolto r.y:n ylintä 

päätösvaltaa käyttää kerran vuo-
dessa kokoontuva vuosikokous. 
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosiko-
kouksen valitsema hallitus, johon 
kuuluu 8 varsinaista jäsentä. Jäsenet 
valitaan kahdeksi vuodeksi kerral-
laan, kuitenkin niin, että kunakin 
vuonna vuorollaan eroaa 4 jäsentä, 
jotka vuosikokouksen päätöksellä 
voidaan valita uudelleen hallituk-
seen. Hallituksen toimikausi kestää 
yli kalenterivuoden siihen saakka, 
kunnes vuosikokous on valinnut 
uuden hallituksen.
Vuoden 2020 alussa Suomen Po-

liohuolto r.y:n hallituksen muodos-
tavat; Leo Hänninen (puheenjoh-
taja), Väinö J. Mäki-Petäys (vara-
puheenjohtaja), Yodit Melaku (sih-
teeri), Toivo Enqvist, Aira Hukka, 
Markku Huostila, Risto Korhonen, 
Eira Tenhonen.
Suomen Poliohuolto r.y:n toi-

misto sijaitsee Helsingin Vallilassa 
osoitteessa Kumpulantie 1 A  8 krs, 
00520 Helsinki puh. 09-6860 990, 
e-mail. leo.hanninen@pp1.inet.fi
Yhdistyksen internet- verkossa 

olevat kotisivut löytyvät osoitteesta 
www.suomenpoliohuolto.fi sekä 
Suomen Polioliitto r.y:n kotisivun 
kautta osoitteesta  http://www.
polioliitto.com linkistä ”Jäsenjär-
jestöt”.

Jäsenistö
Suomen Poliohuolto ry:n jäsenistö 

muodostuu varsinaisista poliovam-
maisista jäsenistä, sekä yhdistyksen 
toimintaa tukevista kannatusjäse-
nistä. Vuoden 2020 alussa yhdistyk-
seen kuuluu yhteensä 449 jäsentä, 
joista varsinaisten poliovammaisten 
jäsenten osuus oli 161 henkilöä ja 
kannatusjäsenten osuus 288 yksi-
tyistä henkilöä/yritystä.

Toiminta
Kuntoutus- ja lomailutoiminta
Suomen Polioliitto r.y. järjestää 

STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen avustuskeskuksen) avustuk-
sella poliovammaisille tarkoitettua 
kuntoutustoimintaa. Suomen Po-
liohuolto r.y. rohkaisee jäsenistöään 
hakeutumaan liiton kuntoutustoi-
minnan piiriin. Koronapandemi-
asta johtuen Suomen Poliohuolto 
r.y:n omaa kuntoutus- ja lomai-
lutoimintaa ei voida tänä vuon-
na järjestää. Suomen Poliohuolto 
r.y. tukee vuonna 2020 jäsentensä 
osallistumista Lehtimäen Opiston 
”Iloa ja vaihtelua elämään” kurssille. 
Kurssituen määrä on 15,00 €/vrk.
Neuvontapalvelut
Suomen Poliohuolto r.y:n jäsenis-

tön tarvitsemat neuvontapalvelut, 
joihin kuuluvat mm. opastaminen 
lakisääteisten palvelujen piiriin ha-
keutumisessa, auttaminen kirjallis-
ten selvityspyyntöjen ja valitusten 
laatimisessa, polion myöhäisoirei-
siin, kuntoutukseen ja vammais-
palveluihin liittyvät kysymykset, 
toteutetaan ensisijaisesti Suomen 
Polioliitto r.y:n kautta. Neuvonta-
palveluja annetaan tarvittaessa myös 
yhdistyksen omien luottamushen-
kilöiden toimesta.  

Suomen Poliohuolto r.y.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Tiedottaminen
Yhdistyksen toiminnasta tiedo-

tetaan Suomen Polioliitto r.y:n 
julkaiseman Poliolehden, inter-
net-verkossa olevan kotisivun ja 
jäsenkirjeiden avulla. Poliolehti 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se 
lähetetään kaikille yhdistyksen var-
sinaisille jäsenille, kannatusjäsenille, 
sekä useille yhdistyksen toiminnan 
kannalta tärkeille tahoille. 

Talous
Suomen Poliohuolto r.y:n toimin-

nan rahoitus muodostuu varsinais-
ten ja kannatusjäsenten maksamista 
jäsenmaksuista ja edellisten tili-
kausien ajalta kertynyttä ylijäämää 
käyttäen. 
Vuosikokouksen päätöksen mu-

kaisesti jäsenmaksut vuonna 2020 
ovat seuraavat; varsinaiset jäsenet 
20 €, kannatusjäsenet 25 € sekä 
yhteisö- ja yritysjäsenet 100 €. Jä-
senmaksuihin sisältyy Poliolehden 
vuosikerta.

Suomessa arvioidaan elävän n. 
6000 halvauksellisen polion sairas-
tanutta henkilöä. Suomen Polio-
huolto r.y. toimii poliovammaisten 
jäsentensä elinolosuhteiden, elä-
mänlaadun, osallisuuden ja tasa-
vertaisuuden edistämiseksi ja hei-
dän syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 
Toimintamme perustuu luotta-
muksellisiin suhteisiin ja hyvään 
yhteistyöhön valtakunnallisten ja 
kunnallisten päättäjien, kuntien so-
siaali- ja terveysviranomaisten, sekä 
sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja 
muiden työmme tukijoiden kanssa.

Suomen Poliohuolto ry 
Hallitus

Metsäpalvelu turunen Oy
Kauppatie 11, 81200 Eno, puh. 0500 278 828 

tuomo.turunen@metsapalveluturunen.fi

www.metsapalveluturunen.fi

Kaija ja Kepa Keskustelemassa.
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Laurin nurkka

Koronan varjostama 
kesä on takana.  Rajoi-
tuksia on väljennetty, 

mutta edelleen kaikissa tapaa-
misissa pitää muistaa turvavälit 
ja käsihygienia.

Lehtimäen Iloa ja vaihtelua 
elämään-kurssi 27.7. - 1.8.2020 
oli varmaan tapahtumana en-
simmäinen kesän toiminnan 
heräämisen merkki. Lehtimäen 
kurssi kiinnosti usealta eri paik-
kakunnalta tulevia poliolaisia, 
ihmisillä oli jo halu nähdä mui-
takin polioystäviä. Kävin tällä 
kurssilla kurssilaisia tapaamassa. 
Ja kysyessäni, että puntaroitteko 
voiko/uskaltaako lähteä kurssil-
le vallitsevan koronatilanteen 
takia, vastaus oli harvinaisen 
yksimielinen: ei arveluttanut 
lähteä, odotettiin innolla toisten 
tapaamista.

Elokuussa osastoissakin jo 
alkoi olla tarjolla tapahtumia, 
kuten avokuntoutuspäiviä, 
lounastapaamisia ym.  Syksyltä 
peruttiin kuitenkin aiemmin 
ilmoitettu ja kertaalleen siirretty 
valtakunnallinen Polioliiton 
syyspäivä. Suurin syy peru-

miseen oli yhteiskuljetusten 
turvallinen järjestäminen jäse-
nistölle. Osallistujamäärä olisi 
jäänyt alhaiseksi. Tilaisuuden 
peruuntuminen oli sinänsä 
harmillinen, koska samalla 
peruuntui Pohjois-Suomen 
osaston 20-vuotispäivien vietto.  
Samoin kävi Satakunnan osas-
ton syntymäpäiväjuhlille, siellä 
piti juhlia 60- vuoden etappia 
kesäkuussa. Onnittelut kum-
mallekin osastolle ja toivotan 
menestystä työllenne, ilman 
aktiivisia osastoja ja niiden jä-
senistöä ei ole jatkuvuutta!   

Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen tuottama sovellus 
Koronavilkku tuli ladattavaksi 

puhelimiin 31.8.2020. Koro-
naan sairastunut saa THL:n 
lähettämän kertakäyttöisen 
avauskoodin, jonka hän syöttää 
omaan puhelimeensa. Yksityi-
syys säilyy, mutta häntä lähellä 
olleet, jotka ovat ladanneet so-
vellutuksen, saavat ilmoituksen 
puhelimiinsa.

Toivottavasti tämä on yksi 
tehokas lisätyökalu testauskapa-
siteetin kasvattamisen rinnalla 
koronan leviämisen hallinnassa 
eikä enää tarvitsisi tehdä rajuja 
rajoitustoimia ihmisten liikku-
miseen.  Pitkään jatkuva epä-
tietoisuus siitä, milloin kaikki 
on taas entisellään ja voimme 
palata "normaaliin", rasittaa 
meitä jokaista, mutta siihen ei 
kaiketi ole muuta lääkettä kuin 
kärsivällisyys.

Toivon, että syksyn suunnitel-
tu toiminta pystytään viemään 
läpi, eikä enää tarvitsisi tehdä 
ohjelmamuutoksia. Osaston 
vuosikokous, jonka kokous-
päivää oli jo kahteen kertaan 
muutettu, pystyttiin pitämään 
19.9.2020. Tilinpäätökset ja 
muut tarvittavat dokumentit 

Koronavirus on hallin-
nut tätä vuotta oikein 
maailman laajuisesti. 

Sairautena se on aiheuttanut 
paljon kärsimystä ja tuskaa. 
Mikä pahinta, sen seurauksena 
on menehtynyt mieletön määrä 
ihmisiä. On kuitenkin upeaa 
todeta, että meillä Suomessa 
taudin leviämistä seurauksi-
neen on ainakin toistaiseksi 
pystytty hillitsemään kohtuul-
lisen hyvin. Toivottavasti myös 
jatkossa. Sillä taistelu taudin 
taltuttamiseksi tulee olemaan 
pitkäaikainen ja ilmeisen vaikea 
projekti. Mittavia ovat myös 
taudin aiheuttamat taloudelliset 
vaikutukset valtion, kuntien, 
yritysten, järjestöjen ja kaikkien 
kansalaisten kannalta. Elämä ei 
tänä päivänä todellakaan ole 
enää samanlaista, kuin ennen 
koronaa. Siitä huolimatta tästä-
kin vielä selvitään. Ennemmin, 
tai myöhemmin.

Meidän järjestön tämän 
vuoden toimintaan epidemia 
vaikutti varsin paljon. Jäsenis-
tömme valtaosa kuuluu ikänsä 
puolesta koronan kannalta ns. 
riskiryhmään, minkä johdosta 
he joutuivat olemaan useita 
kuukausia omaehtoisessa ka-
ranteenissa. ”Hatunnosto” 
tälle porukalle, sillä tiedän, että 
”meidän sakki” on noudatta-
nut karanteenia koskenutta 
suositusta todella uskollisesti. 
Kokoontumis- ja matkailura-
joitukset vaikuttivat lisäksi hy-
vin merkittävästi järjestömme 
toimintaan.

Suomen Poliohuolto r.y:n 
sääntömääräinen vuosikokous 
jouduttiin siirtämään touko-
kuulta syyskuulle. Onneksi 
se saatiin kuitenkin pidettyä 

9.9.2020. Kesän lomailutoi-
mintaa ei uskallettu edes suun-
nitella ja mikäli se olisi tehty, 
niin lomien peruminen olisi 
ollut edessä. Uskoimme kuiten-
kin vielä siihen, että perinteinen 
hyvin suosittu syksyn kuntou-
tus- ja virkistysloma Viron Pär-
nussa voitaisiin toteuttaa. Vaan 
toisin kävi. Koronan uudelleen 
leviäminen maailmalla alkoi ja 
nyt ollaan taas Viroa ajatellen 
matkailurajoitusten piirissä.

Takana on kohtuullisen läm-
min kesä ja jopa poikkeuksel-
lisen lämmin syyskuu. Muu-
tamana viime päivänä ainakin 
täällä Etelä-Suomessa aurinko 
on paistanut lähes pilvettömältä 
taivaalta ja lämpötila on ko-
honnut yli 20 asteen. Eletään 

kuitenkin syyskuun viimeisiä 
päiviä. Lisää näitä kelejä! 

Syksyn myötä Eduskuntakin 
on vihdoin palannut pitkältä 
”ansaitulta” kesälomaltaan ja 
kansanedustajat istuvat salissa 
naamarit kasvoilla, kuin Tser-

SUOMEN POLIO HUOLTO r.y:n  SUOMEN POLIO HUOLTO r.y:n  
PUOLELTAPUOLELTA

sekä henkilövalinnat piti saada 
hyväksytettyä vuosikokouksel-
la. Takaraja näiden päätösten 
toimittamiseen eteenpäin on 
syyskuun loppu. Osallistujien 
määrään tietysti nykyinen tilan-
ne vaikutti, mutta osallistujia 
kuitenkin ilmaantui mukavasti. 
Saimme kaikki asiat hoidettua. 
Samassa kokouksessa yhdistyk-
sen pitkäaikainen puheenjohta-
ja Rauno Nieminen kutsuttiin 
yhdistyksen kunniapuheenjoh-
tajaksi. Rauno toimi yhdistyk-
sen puheenjohtajana vuosina 
2003-2019. Kiitos siitä kau-
desta, teit pitkän työrupeaman 
yhdistyksen hyväksi. Onnittelut 
kunniapuheenjohtajalle!  

Nautitaan syksyn ruskasta ja 
muistetaan pitää itsestämme 
huolta. Katsotaan, pystytäänkö 
toteuttamaan loppuvuoden 
suunniteltu ohjelmatarjonta, 
osastoissa on ainakin monen-
laista tarjontaa suunniteltuna.     

Terveisin ja näkemisiin

Lauri Jokinen

Polioinvalidit ry:n 
puheenjohtaja  

nobylin portinvartijat, alkaa 
taas melkoinen poliittinen 
vääntö. Edessä tulee olemaan 
tukku vaikeita päätöksiä ja 
turhia välikysymyksiä. Turhia 
siksi, että hallituspuolueilla 
on enemmistö Eduskunnasta. 
Eihän vähemmistö voi poliit-
tisessa päätöksenteossa saada 
tahtoaan läpi. Minua ihme-
tyttää suuresti, miksi aikuiset 
ihmiset harrastavat moista 
piirileikkiä? Yhtenä suurena 
ikuisena vääntönä jatkuu jäl-
leen lempikeittoni Sotesopan 
hämmentäminen, kun esitys 
on palannut lausuntakierrok-
selta Eduskuntaan. Tuo soppa 
porisee vielä pitkään ja palaa 
pohjaan moneen kertaan.

Toivottaen hyvää syksyä 
meille kaikille, pidetään huolta 
itsestämme ja toisistamme. Teh-
käämme kaikki voitavamme 
koronaan sairastumisen. sekä 
taudin leviämisen välttämiseksi. 
”Kyllä me tästäkin selviämme.”

Leo Hänninen

Suomen Poliohuolto r.y:n 
puheenjohtaja

     



42 43Poliolehtilehti  3/2020 Poliolehtilehti  3/2020

Perinteinen Varsinais-Perinteinen Varsinais-
Suomen ja Pääkaupunki-Suomen ja Pääkaupunki-
seudun osastojen Heku- seudun osastojen Heku- 
kurssi siirtyi Ruissalosta kurssi siirtyi Ruissalosta 
Maskuun, mutta tärkeintä Maskuun, mutta tärkeintä 
ei ole paikka, vaan seura! ei ole paikka, vaan seura! 
Hieno ryhmä kasassa ja Hieno ryhmä kasassa ja 
mahtava tilaisuus päästä mahtava tilaisuus päästä 
kuntoutumaan, vaikka kuntoutumaan, vaikka 
nämä epidemian ajat eivät nämä epidemian ajat eivät 
ole niitä helpoimpia. ole niitä helpoimpia. 

Kiertelin aamutuimaan 
maalaisseutuja, vält-
täen isoja valtaväyliä, 

jotta saisin ihailla Suomen syk-
syisiä maisemia. Näin jopa kol-
me lehmää, mutta tunnollisena 
kuskina en niille kuitenkaan 
vilkutellut, vaan pidin kädet 
visusti kymppikakkosessa. En 
ole tunnettu teknologiani käyt-
tötaidoista ja pidän enemmän 
vanhan ajan kartoista, mutta 
tälle matkalle päätin silti ottaa 
puhelimeni navigointilaitteen 
avukseni. Olen tunnettu eksy-

misistäni enkä halunnut jättää 
mitään mahdollisuutta sille, että 
en löytäisi perille ennen pimeää.

Matkaa taittaessani tiet vain 
kapenivat ja hupsista keikkaa 
tulin pensaiden lomasta suo-
raan kurssipaikan pääoven 
eteen. Asiakkaiden parkkiruu-
dut on sijoitettu päärakennuk-
sen oikealle puolelle, mikä hel-
pottaa kummasti pysäköimistä.

Keräsin kimpsuni auton ta-
kapenkiltä ja suuntasin kohti 
pääovea. Pihalla oli jo heti tut-
tuja Varsinais-Suomesta: herrat 
Lauri ja Matti. Käytävällä tuli 
vastaan tuttu rouva Hyvin-
käältä ja muisteltiin, kuinka 
edellinen tapaamisemme oli 
Usmin laineilla. Infotiskillä 
tapasin kämppikseni Marja-
Liisan. Tuumimme yhdessä, 
että siitä on muutamakin vuo-
si, kun olimme olleet samassa 
huoneessa. 

Alkutapaamisen jälkeen pää-
simme tositoimiin ja tutustu-
maan talon pohjapiirustukseen. 
Talossa oli monta siipeä, ja 
minun kyvyilläni eksyä, sai olla 
tarkkana, että oli oikeassa ker-
roksessa. Mietinkin itsekseni, 
että olisipa nyt kännykässäni 
navigaatiosovellus, joka veisi 
minut oikeaan kerrokseen ja 
paikaan. Siinä olisi jollekin 
kehiteltävää!

Toimintakykyään  
voi siis seurata
Kuntoiluhetki iski lujaa niin 

fyysisesti, kuin henkisestikin. 
Ryhmä jaettiin kahtia ja toinen 
puoli pääsi pelaamaan palloil-
la, kun samaan aikaan toinen 
ryhmä pääsi testaamaan lihas-
kuntoaan. Pallopelit sujuivat 
mukavasti, mutta lihakuntotes-
tien tulos oli allekirjoittaneelle 
katastrofaalinen. 

Kurssilla aikaisemminkin 
olleilla oli mahdollisesti edel-
lisen kurssien lihakuntotestien 
tulokset tallessa, joihin he pys-
tyivät vertaamaan nyt otettuja 
tuloksia. Muistan vuosien takaa 
itsekin osallistuneen vastaavan 
tyyppiseen ”rääkkiin”. Niitä tu-
loksia ei minun onnekseni ollut 
ollut matkassa, kehitystä tuskin 
on kovasti ainakaan tullut. 

Pakko on myöntää, että ne 
aikaisemmat tulokset ovat kyllä 
jossain tallessa, mutta on sen 
verran hyvässä tallessa, etten 
muista itsekään missä ovat. 
Eikö tähänkin voisi olla joku 
karttasovellus, joka kertoisi 
missä ne ovat?

Uiminen ja allasjumppa ovat 
aina minulle melkein se mie-
lekkäin liikkumisen muoto 
kuntoutusjaksoilla. Allas oli 
todella hyvin suunniteltu, sillä 
se syventyi tasaisesti ja sinne 

mennyt luiska ei ollut kovin 
jyrkkä. Mikäli ei halunnut 
jumpata altaalla, niin vaihto-
ehtona oli myös omatoimista 
pelailua. Ensimmäisen tehok-
kaan ja onnistuneen kuntou-
tuspäivän päätteeksi kerettiin 
vielä elokuviinkin. ”Leijona 
Kuningas”- elokuva kruunasi 
hienon päivän.

Ulkoilua, allasjumppaa  
ja vertaistukea
Toisen päivän ohjelmaan 

kuului ulkoilua ja allasjump-
paa. Syksy on ollut todella 
tuulinen ja kova myrsky osui 
myös meidän kuntoutusjak-
sollemme. Ennen myrskyn 
saapumista ehdimme kuitenkin 
ulkoilla. Reippaasti suoritettava 
lenkki, jonka alkumetreillä an-
nettiin ohjeet eri mittaisista ja 
haasteisista reiteistä. Kierroksen 
päätteeksi kokoonnuimme vielä 
venyttelemään. Lenkkeilyn ja 
venyttelyn jälkeen tarjolla oli 
palloilua ja allasjumppaa.

Lounaan ja pienen lepohetken 
jälkeen oli aika fysioterapian ja 
palloilujen. Liikuntatäyteisen 
päivän jälkeen jokaisella oli 
vielä mahdollisuus pulahtaa 
altaaseen rentoutumaan ja 
parantamaan maailmaa ryh-
mäkeskustelujen äärellä. Vielä 
näiden kaikkien liikkumisten 
jälkeenkin oli vielä mahdollista 
tulkita ikivihreitä iskelmiä, sillä 
karaoke oli tosiasia, mutta ei 
siitä sen enempää.

Kolmas päivä ja kuntoutuk-
semme viimeinen päivä alkoi 
rauhassa. Jokaiselle annettiin 
mahdollisuus mennä vielä 
altaalle tai sitten sai kääntää 
kylkeä ja jatkaa unia. Rauhalli-
sen aamun jälkeen oli vuorossa 
fysioterapiaa ja erilaisia leikkejä 
sekä pelejä. Tikan puhallusta, 
ketjunheittoa ja loppuun vielä 
rentoutusta ja sosiaalityönteki-
jän luento. 

Kikkailua Maskussa
Maskussa Heku-kurssilla 15.-7.9.2020

Näitä luentoja meillä oli use-
ampiakin ja etenkin lääkärin pi-
tämä luento oli itselle mieleen-
painuvin. Hyvin mielenkiin-
toinen luento, missä keskiössä 
oli polion myöhäisoireet ja sen 
aiheuttamat väsymiset. Lisäsi 
omaa ymmärrystäni, kuinka 
voin seurata jaksamistani arjessa 
ja milloin on syytä levätä.

Kurssi sai päätöksen palaute-
keskusteluiden merkeissä. Ja en-
nen kotimatkaa nautittiin vielä 
kahvit, ettei kukaan väsähdä 
matkalle. Päästyäni autoon lai-
toin karttasovellukseen saman 
reitin, kun millä olin perillekin 
löytänyt. Kotiin saapui onnelli-
nen, mutta väsynyt kuntoutuja. 

Kurssi oli oikein mainio ja 
nyt olen valmiimpi ottamaan 
syksyn pimeämpää aikaa vas-
taan. Kiitos kaikille kurssilaisille 
seurasta ja juttuhetkistä, mutta 
erityiskiitokset haluan lähet-
tää Maskun henkilökunnalle 
Maskussa.

Teksti: KP ja PO

Kuvat: KP

Marja-Liisa jakoi huoneen 
kanssani. Meidän huoneen 
ikkunoita ei myrsky helis-
tellyt, mutta kuorsaamiseni 
kyllä. (Ylempi kuva)

Aila-myrsky teki tuloaan, 
mutta ehdimme juuri lenk-
keillä ennen sen rantautu-
mista Maskuun. 
 (Alempi kuva)

Kurssilla pelattiin erialisia pallopelejä, mutta tässä kuvassa ratkaistaan kurssin boccia-mestari.  
Valokuvaaja eli allekirjoittanut ei voittanut.
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osastoissa tapahtuuosastoissa tapahtuu

Lahti-Kouvola osasto
Kouvolan teatteri ”joulushow 2020
 Menemme Kouvolan Teatteriin, Salpa-

rinteenkatu 38, katsomaan ”Joulushow 
2020” 2.12.2020 klo 14.00. Väliaika-
tarjoilu.

Joulushow sketsejä, biisejä, tanssia, nau-
rua, laulua ja paljon muuta. Joulushow 
tarttuu härkää sarvista ja naurattaa yleisöä 
pureutumalla ajankohtaisiin sekä paikal-
lisiin aiheisiin.

Pikkujouluruokailu paikka ilmoitetaan 
myöhemmin ilmoittautuneille.

 Sitovat ilmoittautumiset 
23.11.2020 mennessä 
Seija Valkonen 
puh. 050 349 1977 tai 
sähköpostilla  
seijak.valkonen@gmail.com

Hyvää syksyä!Hyvää syksyä!

Johtokunta

Savon osasto
Osaston tapahtumia syyspuolelle ei ole 

näillä näkymin suunniteltu, koska korona-
tilanne on vieläkin hyvin arvaamaton. Joten 
asian suhteen ootamme aikoja parempia..

   Oliskohan syksy jo nurkan takana,
   kun pihlajan marjat punertaa.
   Kesä on vielä hiukan mukana,
   jopa aurinko noustessaan ruskottaa.
   Suvi mennyt on, aika on hämärän,
   mut muistot meille voimia antaa.

Oikein hyvää syksyä kaikille.Oikein hyvää syksyä kaikille.

 Johtokunta

Oulun kerho
Kokoontuu Haukiputaan Vesi-Jatulin 

takkahuoneessa kerran kuukaudessa.   Yh-
teyshenkilönä Sinikka Narkiniemi puh. 
040-8464135.

Kajaanin kerho
Kokoontuu kuukauden viimeineisenä 

maanantaina klo 14.00-16.00 Karoliinan 
Kammarissa , Brahenkatu 14. Yhteyshen-
kilönä Manu Leinonen puh. 040-7505630

Rovaniemen kerho
Kokoontuu tarvittaessa Veitikantie 38 A 

8.  Yhteyshenkilönä Juhani Uosikkinen 
puh. 040-753 4481.

Seuratkaa myös kotisivujamme netistä 
osoitteessa:joksankolikot.net/polio

Huom.  Otathan yhteyttä kerhojen 
yhteyshenkilöihin kokoontumisista 
koronapandemian aikana.

Johtokunta

Pohjanmaa osasto
Syystapaaminen Härmän kylpylässä 

14.10.2020 ruokailun merkeissä. 

Osoite, Vaasantie 22,Ylihärmä.

Aloitamme kokouksella klo 15.00 tilaus-
ravintola Banketissa. Kokouksen jälkeen 
päivällinen samassa tilassa.

Ilmoittautumiset 10.10.2020 mennessä 
Veikolle, puh. 0400262801 tai email, veik-
kohemminki@gmail.com. Ilmoitathan 
samalla ruoka-allergiat.

Johtokunta

Tampereen osasto
Meillä on suunnitteilla osaston yhteinen 

pikkujoulu. Kaikki on vielä avoinna ottaen 
huomioon erityistilanteen kaikkialla!

Esteetön paikka, hyvä ruoka, parempi 
mieli, iloisia tapaamisia ja turvajärjestelyt 
kunnossa! Tilaisuuden onnistuessa laitam-
me jäsenkirjeen, jossa tarkemmat tiedot.

Hyvää syksyä ja kaiken hyvän odotusta, 
sekä toiveita tapaamisesta!

Varsinais-Suomen osasto
Syksy saapui, heku-kurssi Maskun neu-

rologisessa kuntoutuskeskuksessa on pidet-
ty tältä vuodelta. Kurssiin oltiin tyytyväisiä 
ja toivottiin taas jatkoa vuoden kuluttua. 
Syksyn  kaikki tutut jumpat ja kuntoilut 
jatkuvat entiseen malliin.

Osaston liikuntavuorot seuraavasti:

- Boccia
Pelaamme bocciaa tiistaisin klo 12-13.30 

Impivaaran uimahallin liikuntasalissa. 

Ilmoita tulostasi Riitalle, niin hän osaa 
varata avainrannekkeita oikean määrän.  

Syyskauden ensimmäinen vuoro oli 
1.9. Syyskauden kausimaksussa huo-
mioidaan kevätkaudelta peruuntuneet 
jumppavuorot. Riitalta saat tarkempaa 
tietoa maksuista. 

 - Kuntosalivuoro
Kuntosalivuoro Kaarinan Omaishoidon 

tukikeskus Visiitissä, osoite Rantayrtti-
katu 1 Kaarina, ensimmäinen vuoro oli 
2.9. Vuoromme on nyt keskiviikoisin klo 
15.30 - 17.00.

Sisäänkäynti koronatilanteen takia 
ainoastaan alapihan kautta. Riitalta saa 
tarkempaa tietoa.  

- Vesiliikunta
Vesijumppa / uinti jatkuu perjantaisin 

Ruusukorttelissa klo 14 – 16. Syyskau-
den aloitus siirtyi allasosaston remon-
tin vuoksi. Nyt aloitamme perjantaina 
25.9. ja viimeinen vesijumppavuoro on 
27.11.2020. Tämän jälkeen voidaan 
tarvittaessa uinteja vielä jatkaa, jos haluk-
kuutta ilmenee. Syyskauden kausimaksussa 
huomioidaan kevätkaudelta peruuntuneet 
jumppavuorot. Vielä mahtuu mukaan, Il-
moittautukaa Laurille osallistumisestanne 
syksyn vuoroille.  

Muusta syksyn toiminnasta saat lisää 
tietoa seuraavassa jäsenkirjeessä.

Nautitaan syksyn ruskasta, nähdään kun-
toiluissa ja tulevissa tapahtumissa! 

Johtokunta

Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
leila.lahtipatari@gmail.com  
puh.040 700 1257

pirjo.karin-oka@kolumbus.fi  
puh.041 533 8755

Tampereen osaston tili:

Danske Bank FI62 8000 1070 1434 18

Hyvää syksyä

Johtokunta

Pääkaupunkiseudun 
osasto
Allasvoimistelu sairaala ortonin altaalla  
Allasvoimistelu ortonin altaalla alkaa 

torstaina 3.9. klo 14.00 .  Allasvoimistelu 
on 45 minuuttia, jonka jälkeen on vapaata 
uintia 15 minuuttia. Allasvoimistelun hinta 
on 60 €/kausi. 

Joulujuhla 11.12. Klo 16.00-20.00 
Joulujuhlaa vietämme toimistolla, Kum-

pulantie 1 A krs. 11.12.2020 klo 16.00-
20.00.

Joulujuhlan hinta aterioineen on 30 €, 
joka maksetaan Polioinvalidit ry:n tilille. 
Ilmoittautumiset toimistolle viimeistään 
27.11.2020 mennessä.

Koronan takia otathan mukaasi suu-
nenäsuojan 

Torstaikerho 
Torstaikerho aloittaa toimintansa syys-

kuun toisena tosrtaina 10.9. toimistolla 
Kumpulantie 1, 8 krs klo 15.30.-17.30.

Syksyn kerhopäivät
Lokakuu 8.10

Marraskuu  12.11.

Joulukuu 10.12.

Polioinvalidit ry:n tilinumero:  
Danske Bank FI18 8000 2228 75

Merkitse maksuun myös oma henkilö-
kohtainen viitenumerosi

Johtokunta

Pohjois-Suomen osasto
Verkkokuntoutus
Pohjoisen verkkokuntoutusryhmä ko-

koontuu verkossa maanantaisin klo 15. 
Verkkokuntoutusta ohjaa kuntoutuskoor-
dinaattori Marja Räsänen. 

Mikäli kiinostuit verkossa tapahtuvasta 
kuntoutuksesta, niin tarvitsemme sähkö-
postiosoitteesi. Otathan yhteyttä Sinikka 
Narkiniemi puh. 0408464135, niin saat 
enempi tietoa asiasta.

Syksyn avokuntoutuspäivä
Syksyn avokuntoutuspäivä pidetään 

13.11.2020 klo 12-18 Caritaskodissa, 
Kapellimestarinkatu 2 Oulu. Ilmottautu-
minen viimeistään 30.10.2020 mennessä 
Marja Räsäselle puh. 09-68609940 tai 
0400-236956.

Vertaisryhmä
Kokoontuu syksyllä Oulun Kumppa-

nuuskeskuksessa  Kansankatu 53 kerran 
kuussa puolitoista tuntia kerrallaan. Ryh-
mä aloitetaan kahvittelulla. Ryhmässä on 
mahdollista keskustella poliosta ja polion 
myöhäisoireista ja saada näin  vertaistukea, 
mutta myös kaikesta muustakin mielessä 
olevista asioista.   Avoimen ja luottamuk-
sellisen ilmapiirin luomiseksi on tärkeää, 
että kaikki, mitä ryhmässä puhutaan, jää 
siihen. Ryhmä kokoontuu kerran kuu-
kaudessa.  Seuraavat kokoontumiset on 
20.10, 17.11 ja 15.12. Vertaisohjaajiina 
toimivat vertaisohjaajakoulutuksen saaneet 
Eija Töyrä puh. 050-5779601 ja Sinikka 
Narkiniemi puh. 040-8464135.  Mikäli 
kiinnostuit, niin otathan yhteytttä.

Polioinvalidit ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous 19.9.2020 klo 12 pidetään 
Iiriskeskuksessa Helsingissä.

Kerhotoiminta 

Kemin kerho
Kokoontuu jäsentensä kotona tai in-

validiyhdistyksen järjestämien kerhojen 
yhteydessä.

Konepaja  
TrameTa oy

Turku,  
www.trameta.fi

Jäsensihteerin 
terveiset!

Olemme päivittäneet jäsenrekis-
terimme ja laskutusjärjestel-
mämme. Tästä ei koidu teille 

muutoksia ja tämä ei edellytä teiltä toimen-
piteitä. Uuden laskutusjärjestelmän myötä 
saatte, jäsenmaksulaskun, joka poikkeaa 
hieman entisestä. Laskussa olevaa viite-
numeroa tulee käyttää vain jäsenmaksua 
maksettaessa. Laskussa on päivityksen myö-
tä saatu myös paljon toivottu viivakoodi.

Voitte jatkossakin käyttää aiemmin 
saamaanne 63 alkuista viitenumeroa 
maksaessanne osallistumismaksuanne eri 
poliojärjestöjen tapahtumiin. 

Annan mielelläni lisätietoja, mikäli teillä 
heräsi kysymyksiä.

Kirsti Paavola 

Jäsensihteeeri
Puh. 09 68609930
kirsti.paavola@polioliitto.com

Satakunnan osasto
Olemme suunnitelleet syksylle kerhota-

paamisia. Niistä tarkemmin jäsenkirjeessä.

Hyvää syksyä kaikille!

Johtokunta
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Suomen Polioliiton järjestämä
Avokuntoutus 2020

Poliolehden 2/2020 
ruudukon voittajat 

Avokuntoutuksen aikataulut ja 
teemat syksyllä 2020
Satakunta: Arki koronan varjossa 16.10.2020 klo 10-15 
Diavire, Pikantti, Metsämiehenkatu 2, Pori. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 2.10.2020. 

Pohjois-Suomi: Arki koronan varjossa 13.11.2020 klo 12-
18 Caritas koti, Kapellimestarinkatu 2, Oulu. Ilmoittautu-
minen viimeistään 30.10.2020. 

Tampere: Arki koronan varjossa 20.11.2020 klo 10-15 
Kuntoutuskeskus Apila, Reumantie 6, Kangasala. Ilmoittau-
tuminen viimeistään 6.11.2020.

Lahden ja Kouvolan avokuntoutukset myös syksyllä 2020. 
Kummankin kuntoutuksen tarkemmat tiedot vahvistetaan 
myöhemmin.

Olen oikeastaan aloitt-
tanut vertaisohjaa-
jana jo lapsuudes-

sani, vietettyäni pitkiä aikoja 
sairaalassa Helsingissä Lasten 
Linnassa. Jaoin huoneen kah-
den luultavasti CP.vammaisen 
tytön kanssa, jotka kärsivät 
pakkoliikkeistä ja joiden puhe 
oli epäselvää. Hoitajien kohtelu 
saattoi olla julmaa silloin 50-lu-
vulla. En ala tässä kaikkea sitä 
erikseen erittelemään, mutta 
esim. toinen tytöistä sai toistu-
vasti luunappeja, kun ruokailu-
hetket eivät sujuneet tarpeeksi 
nopeasti. Tytöt etsivät minusta 
turvaa. Koitin ennakoida kaikin 
tavoin, etteivät tytöt aiheuttaisi 
kiukkua hoitajissa.  Kävimme 
sairaalan koulua ja autoin hei-
tä myös koulutehtävissä. Olin 
silloin jo vertaistukija. 

Kiinnostus hoitoalaan 
Hoitoalan kiinnostus minul-

la oli jo lapsesta lähtien, joka 
johtui varmaan siitä, että elin 
lapsuuttani sairaalassa. Tiesin 
jo silloin, minkälainen hoitajan 
ei tulisi olla. 

Suomessa en olisi päässyt 
sairaanhoito-oppilaitokseen 
fyysisen vammani vuoksi. 
Kouluttauduin Ruotsissa mie-
lisairaanhoitajaksi. Työsken-
telin Ruotsissa Lillhagenin 
mielisairaalassa. Muutettuani 
takaisin Suomeen, sain viran 
Oulunsuun Sairaalasta. Olin 
mukana kehittämässä päivä-
potilastoimintaa, johon olin 
tutustunut jo työskenneltyäni 
Ruotsissa. Päiväpotilastoimin-
ta oli uutta Suomessa silloin 
80-luvullla. Ajateltiin, ettei 
kukaan tule vapaaehtoisesti 
mielisairaalaan. Nykyisinhän 

Vahvuuteni 
vertaisohjaana 
 

asia on muuttunut ja päivätoi-
minta osa psykiatrista hoitoa. 

Työskentelin ensin sairaalassa 
10 vuotta lähinnä päiväpotilas-
toiminnan ohjaajana, ja kun 
osastoja lakkautettiin, siirryin 
mielenterveystoimistoon, jossa 
tein vastaanottotyötä ja sekä 
ohjasin eri ryhmiä diagnoosin 
mukaan yli 20 vuotta. Olen 
käynyt työni ohella koulutuksia 
mm. ”Ryhmätyön perusteet,” 
”Perheterapian perusteet”, 
Psykoterapiakeskus Monaste-
rin 2 vuotisen ”Psykoterapian 
perusteet” ja 2 vuotisen ”Surun 
kohtaaminen” koulutuksen. 

Oma terapia vahvuutena 
Suurimpana vahvuutenani 

koen kumminkin sen, että olen 
käynyt omassa henkilökohtai-
sessa tiiviissä psykoanalyyttises-
sa psykoterapiassa useamman 
vuoden ajan. Olen pystynyt 

työstämään lapsuudessa koke-
miani traumoja sairastumises-
tani ja sairaalahoidoista, jolloin 
jouduin viettämään pitkiä 
hoitojaksoja sairaalassa erossa 
vanhemmistani. Vertaisoh-
jaaja ja vertainen eroaa siinä, 
että vertaisohjaaja on ”enempi 
sinut” oman sairauden kanssa, 
eikä prosessoidu itse silloin, kun 
ryhmä prosessoi. 

Vertaistukiryhmä Oulussa 
Saimme uuden jäsenen, Eija 

Töyrän, tänne Pohjois-Suomen 
Polioinvalideihin. Eija otti yh-
teyttä minuun, kun ymmärsi, 
että mystisten oireiden takana 
olikin polion myöhäisoireet. 
Olin juuri valmistunut Po-
lioliiton vertaisohjaajaksi ja 
miettinyt vertaisryhmän käyn-
nistämistä. Uusi jäsenemme 
Eija, joka on myös työsken-
nellyt hoitoalalla, oli myös 

innostunut asiasta ja lupautui 
kaverikseni ohjaamaan ryhmää.  
Rohkenimme sitten käynnistää 
ryhmän, koska sille oli tarvetta.  

Ryhmä on kokoontunut nyt 
vuoden ajan. Keväällä oli tau-
koa koronan vuoksi, mutta nyt 
olemme aloittaneet kokoontu-
miset jälleen. Vertaistuki polion 
sairastaneiden keskuudessa on 
erityisen tarpeellinen, koska 
nykylääkärit eivät juuri tunne 
poliota. Ryhmässä voimme 
jakaa yhteisiä kokemuksia po-
lion kanssa ja saamme vinkkejä 
toisiltamme selviytymiseen 
myöhäisoireiden kanssa.  Toi-
vottavasti nähdään ryhmässä. 

Teksti ja kuvat: 
Sinikka Narkiniemi 

Avokuntoutukseen ilmoittautuminen
Jatkossa avokuntoutusryhmän kokoontumiseen ilmoittaudu-

taan puhelimitse tai sähköpostilla. Viimeiset ilmoittautumispäi-
vät löytyvät avokuntoutuspäivien luettelosta. Ilmoittautumisen 
yhteydessä kannattaa ilmoittaa erityistarpeensa ja ruokavalionsa. 

Ilmoittautumiset puhelimitse puh. 09-6860990. 

Sähköpostitse: marja.rasanen(a)polioliitto.com

Osallistuminen maksutonta

Avokuntoutus on osallistujille maksutonta. Kela korvaa matka-
kustannuksia, mikäli avokuntoutukseen on haettu lääkärintodis-
tuksella, joka nimenomaisesti kohdistuu ko. avokuntoutukseen 
(nimi, aika ja paikka) sekä avokuntoutuksesta saatavaan tervey-
denhuollon ammattilaisen todistukseen.

Tervetuloa mukaan!Tervetuloa mukaan!

 I  palkinto 10 €  Seija Salomäki, Ikaalinen I  palkinto 10 €  Seija Salomäki, Ikaalinen

II palkinto  6 €  Tiina Haavisto, Alajärvi  II palkinto  6 €  Tiina Haavisto, Alajärvi  

Onnea!Onnea!

Kaj ja Ros-Marie sekä SInikka tapasivat kesällä Levillä.



Kiuru on kiertänyt koronan uhal-
lakin maata, ja nyt on rakas lap-
semme saanut uudet koordinaatit. 

Yhdenvertaista, tehokasta ja kustannus-
tehokasta hoitoa meille kaikille. SOTE 
laivamme on ajelehtinut likaisessa Itäme-
ressä kelluvaa jäävuorta kohti jo 15 vuotta, 
mutta nyt olemme päässeet tilanteeseen, 
missä uusia koordinaatteja puoltaa jopa 
THL! Eikö kuulostakin hyvältä? 

Muistellaanpa hetki Sipilän mallia, 
joka oli yksityistää kaikki mahdollinen 
ja vähentää valtion osuutta. Kempeleen 
taikurin ajatus oli, että kunnat voisivat 
itse kilpailuttaa palveluja yksityisten pal-
veluntarjoajien kanssa. Valtio halusi olla 
siis mahdollisimman vähän tekemisissä 
tuossa sopassa. Tätä pidettiin surkeana 
ajatuksena, jossa hoitoon pääsisivät vain 
rikkaat, ne kenellä olisi varaa yksityiseen 
hoitoon. 

Kiurun malli on täysin päinvastainen. 
Nyt Porin tunnetuin haluaa ottaa kuntien 
vastuun pois ja siirtää kaiken ohjauksen 
valtion ja sosiaali- ja terveysministeriön 
hallintaan. Tämä on kyllä varmasti tasa-
vertainen ajatus, kun kaikille annetaan 
valtion puolesta hoitoa. Valtion firmat, 
kun ovat tunnettuja palveluista, jotka ovat 
laadukkaita, tehokkaita, kustannuksellisesti 
järkeviä ja ennen kaikkea kaikille yhden-
vertaisen huonoja. 

Järjestöillä on iso rooli kansalaisten hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 
Uuden mallin piti lisätä järjestöjen ja 
yritysten yhteistyötä, mutta se on kyllä 
jäänyt tehdyn matkan varrelle. Järjestöjen 
tulee kuulemma olla edelleen mukana, 
mutta rooli on vaihtunut SOTE laivan 
perämiehestä kannen kuudella toimivan 
lasten pallomeren vahtijaksi. SOSTE yrit-
tää pitää ääntä järjestöjen olemassaolosta 
ja tietotaidosta, mutta pallomeren voima 
näyttää olevan liian suuri. 

Nyt saa vaikutelman, että hallituksemme 
luulee järjestöjen toimivan pelkällä vapaa-

ehtoistyöllä. Tietysti järjestöt työllistävät 
noin 21 000 henkilövuotta vastaavaa mää-
rää vapaaehtoistyötä vuosittain. Monesti 
vapaaehtoistyötä tekevät sitä kutsumuksen 
tai sosiaalisen tarpeen takia, aivan kuten 
hoitotyötä tekevät, jotka ovat niin sanotus-
sa kutsumusammatissa. Tuollaisten töiden 
sietääkin siis olla ilmaista, tehkööt ihmiset 
niitä siis vapaa-ajallaan! 

Hallitukselta on nyt jäänyt kuitenkin 
huomaamatta, että jos SOTE-uudistukses-
sa jätetään järjestöjen voimat käyttämättä, 
niin siitä kärsivät juuri ne heikoimmassa 
asemassa olevat matkustajat. 

Isot talousalueet eivät kelpuuta Kiurun 
koordinaatteja, koska nyt jo 35% kerätyistä 
veroista valuu heiltä muualle Suomeen. 
Kukaan ei tiedä, että kuinka saadaan yl-
läpidettyä erikoissairaanhoitoa kuntien 
eli ihmisten lähellä. Tämän ei pitäisi olla 
ongelma, mutta ministerimme ovat unoh-
taneet, että kaikki eivät edelleenkään asu 
Helsingissä, ei edes Keravalla. 

Toisaalta, jos maalla asuvilla on geeni, 
joka varmistaa, että he eivät tarvitse eri-
koisempaa hoitoa. Heille riittää kahvi ja 
keksi. Tätä olisi muuten hyvä tutkia, koska 
se olisi mullistava tieto! Kempeleen taiku-
ri taikoi 200 miljoonaa kaikkeen SOTE 
selvittelyyn, niin minä lupaan tehdä tuon 
tutkimuksen maalla asuvista suomalaisista 
kymmenellä miljoonalla.

Hallitus on kertonut jo useammassakin 
pitämässään tiedotustilaisuudessa, kuinka 
tärkeä rooli kunnilla on toimia valtion 
kanssa yhdessä. Tämä on se kuuluisa ”pas-
kapuhe”, koska tällä hetkellä valtio ei ole 
antanut kunnille mitään eväitä selvitä tästä 
laivamatkasta. Kunnat odottavat valtion 
linjauksia ja tietoa siitä, onko edessä uudet 
maakuntamallit ja kuntaliitokset. 

Monessa kunnassa onkin väsäilty jo jou-
lukorttien sijasta konkurssikylttejä. Valtio 
yrittää elvyttää kuntien toimintaa kerta-
maksuilla, kuin liikemies itärajan takana. 

Hetken helpotus on kohta taas panetus ja 
rahaa olisi löydyttävä. 

Kuntien terveyspalvelujen takaaminen 
onnistuu, jos valtio ja sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö sanelee pelisäännöt? No ei todella-
kaan toimi noinkaan. Nyt suunniteltu uusi 
malli näyttää siltä, että palvelut heikkenevät 
ja lasku asiakkaalle on suurempi. Siis aivan 
kuten Postissa, jossa palvelu on aina vain 
huonompaa, mutta maksaa enemmän. 
Valtion ohjausta parhaimmillaan, jossa 
rikas ja köyhä saa yhtä huonoa, mutta 
ennen kaikkea kallista palvelua.

Toisaalta, jos terveyskeskukset ottaisivat 
Postin uuden ilmeen haltuun, niin siellä 
jonottaminen ja asioiminen voisi olla haus-
kaakin. Ihan vaan kaveripohjalla ja hyvällä 
fiiliksellä kunnanlääkäri kirjottelee vähän 
buranaa ja sairaslomaa tohon sun viidestä 
kohtaa murtuneeseen jalkaan!

Kiurun kipparoima SOTE laiva on siis 
matkalla samaan jäävuoreen, kun aikai-
semmatkin, vaikka ohjauskeskukseen 
annetut koordinaatit on vaihdettu. Kiurun 
malli kamppailee vielä ainakin seuraavien 
asioiden kanssa:

Lakipykälät – perustuslaki?

Rahoitusmalli?

Kuntamalli levällään edelleen, onko 
kuntien määrä 200, 100, 50 vai pelkäs-
tään Helsinki?

Isot kaupungit ei halua maksaa muiden 
maksuja, koska jo nyt verotuloista 35% 
menee muualle?

Kuinka pystytään tarjoamaan hoitoa/
erikoissairaanhoitoa vai riittääkö suo-
malaisille Burana ja pari päivää kotona?

Kannatuslukujen lasku pelottaa ja sen 
myötä riskinotto.

Jokainen nyt varmaan ymmärtää, että 
homma on sen verran kesken, että pala-
taanpa asiaan seuraavassa lehdessä! 

Sotesohvalta

Sote(sohva) tuuliajolla?


